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 به دستیابی جهت عمرانی های پروژه در ریسک مدیریت تکنیک پذیری اثر ارزیابی

 زمان و هزینه بین توازن

 نوالدینی میالد سید ، چگنی رضاحاتمی

 .ایران بروجرد، اسالمی، آزاد دانشگاه بروجرد، واحد ساخت، مدیریت و مهندسی عمران، ارشد کارشناسی گروه 1-

 .ایران بروجرد، اسالمی، آزاد دانشگاه بروجرد، واحد سازه، عمران، ارشد کارشناسی گروه 2-

 چکیده

 عدم نام به موارد گونه این لذا .باشند می فراوانی  ناشناخته و مبهم موارد داراي گیرند می بر در که را وسیعی ي گستره به توجه با عمرانی هاي پروژه در گذاري سرمایه

 پروژه یک در موجود هاي ریسک راستا همین در .گردند عمرانی هاي پروژه اجراي روند در مستقیم غیر و مستقیم گذاري تاثیر باعث توانند می و شوند می شناخته قطعیت

 به توجه با توانند می و شوند می بندي دسته و شناسایی مختلف هاي حوزه در اجراء و مناقصه ,طراحی شامل متعارف هاي قرارداد حیات چرخه از کلی فاز درسه عموما

 کارگیري به و آشنایی عدم .گردند اقتصادکشور ي بدنه به سنگینی هاي خسارت آمدن وجود به باعث طراحی مراحل در ریسک مدیریت کنترلی عوامل تخصیص عدم

 به آن انتقال هچنین و ها پروژه در ریسک ایجاد عوامل از ارزیابی و شناسایی جهت ناکارآمد سنتی هاي روش از استفاده همچنین و ریسک مدیریت صحیح کارشناسی

 مدیریت فرآیندي هاي درگروه عمرانی هاي پروژه مدیریت هاي تیم باالي توانمندي از گیري بهره اساسی کارهاي راه از یکی صورت این در .باشد می کارفرما دستگاه بدنه

 پروژه اهداف به رسیدن راستاي در را تیم اعضاي تواند می ریسک ارزیابی ,شناسایی ,شناخت :شامل ریسک درمدیریت تیم توانمندي باشدکه می مدیریت تیم تشکیل و

 الزم ,بهبود و بررسی جهت ارشد مدیریت به کاملی گزارش ي ارائه و ها ریسک سازي مستند و ها ریسک شناسائی و طراحی در مدیریتی تیم توانمندي .کند شایانی کمک

 از استفاده ضرورت همچنین و کارفرمایی ي بدنه و ها پروژه به ریسک ایجاد در مستقیم غیر و مستقیم تاثیرگذار عوامل بررسی پژوهش این انجام از هدف .است ضروري و

 مقاله این تحقیق روش .باشد می مدیریتی تیم توانمندي ارتقاي جهت بهینه راهکارهاي ي ارائه همچنین و ,عوامل این کنترل و شناسایی جهت ریسک مدیریت تیم

 .باشد می اي کتابخانه صورت به آن اطالعات گردآوري روش و تحلیلی اسنادي

 

 

 

 

 

 .ارزیابی ,ریسک مدیریت ,پروژه مدیریت ,عمرانی هاي پروژه ,ریسک :كلیدی واژه های
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 مقدمه-1

 اقتصادي توسعه و رشد عوامل از یکی و دارد اختصاص آن زیربنایی و عمرانی هاي پروژه به توسعه درحال کشورهاي خصوص به کشور، هر سرمایه ي عمده بخش امروزه

 و مختلف فازهاي در تأخیر ، هستند مواجه آن با بزرگ هاي پروژه اغلب که معضلی ترین عمده .میگردد محسوب آن عمرانی هاي پروژه اجراي در موفقیت جامعه هر

 دست از را خود اقتصادي و فنی توجیه ها آن از برخی ملی هاي سرمایه اتالف ضمن شوند، مواجه تأخیر با ها پروژه از برداري بهره اگر .باشد می پروژه کار اتمام درنهایت

 به شد خواهد نیز مسئولین از شهروندان اعتماد سلب موجب منفی، پیامدهاي بر عالوه بهینه، هزینه و زمان ازنظر ها پروژه این موقع به و موفق اجراي عدم .داد خواهند

 گردد صرف شده تعیین زمانی چهارچوب در هایی پروژه چنین موفق اجراي جهت در بایست می مختلف کارشناسان و متخصصان مسئوالن، تالش منظور همین

 به و دارا را الزم هاي مهارت تمام تیم که گیرد صورت اي گونه به بایستی تیم افراد گزینش .است پروژه یک موفق انجام در ها فعالیت ترین اساسی از یکی پروژه تیم ایجاد.

 و عالقه قراردادن نظر مد .باشد داشته سنگینی عواقب میتواند افراد، وظایف گرفتن نادیده یا و پروژه یک انجام براي نامناسب افراد کارگیري به .باشد متوازن دیگر عبارت

 موفقیت احتمال افزایش و تیمی کارایی و فرآیندها بهبود نتیجه در و شغلی رضایت و انگیزش افزایش موجب شوند، می گمارده آن به که کاري براي تیم اعضاي توانمندي

 داد قرار ارزیابی مورد را آن هاي ضعف و ها توانایی و کرد استفاده پروژه تیم آرایش و توسعه تشکیل، ارزیابی، براي عملی راهبردهاي از بایستی منظور بدین .شد خواهد تیم

 مسئولیت تقسیم معناي به قرارداد انعقاد .گیرد می شکل پیمانکار و کارفرما مابین فی قرارداد انعقاد با پروژه یک.داد تشکیل را متوازن تیمی مناسب، ابزارهاي با و

 آن کیفیت افزیش نیز و هزینه و زمان کاهش در موثري نقش تواند می پروژه یک براي قراردادي مناسب ساختار انتخاب .باشد می پروژه عوامل ارتباط چگونگی و تعداد و ها

 قراردادي تخصیص که، طوري به .دهد می قرار تاثیر تحت را ادعاها و تاخیرات مشاجرات، بالقوه عامل و کیفیت زمان، هزینه، درهرقرارداد، ریسک تخصیص .باشد داشته

 به تنها توان می را پروژه هاي ریسک عمده که کرد مالحظه توان می ها قرارداد اکثر در .است شده معرفی متحده ایاالت در مشاجرات اصلی علت ,ها ریسک نادرست

 تعادل قرارداد، یک موفقیت شرط .شود تقسیم طرف دو هر بین متعادل نحوي به قراردادي هاي ریسک که است آن مطلوب شرایط ولی .نمود منتقل پیمانکار یا کارفرما

 است ممکن که منفی اثرات بینی پیش براي ,مهم هاي ریسک شناسایی لذا باشد می اي پروژه هر الینفک جزء ریسک .است او مقابل قراردادي وطرف کارفرما بین ریسک

 برخی .است شده شناخته پروژه، موفقیت عامل دارد آن مدیریت براي را توانایی بیشترین که عاملی به متوازن ریسک تخصیص .باشد می اهمیت حائز بسیار بگذار پروژه بر

 همه زیاد، جزئیات حاوي برنامه یک تدوین با یعنی ,کرد حذف دقیق بسیار ریزي برنامه با را پروژه قطعیت عدم کل توان می و نیست ریسک مدیریت به نیازي که معتقدند

 برنامه یک دقت افزایش براي که است داده نشان تجربه اوالً، .دارد وجود نگرش این با رابطه در مشکل دو .کرد بینی پیش را آینده و داده پوشش را ها اتفاق و ها احتمال

 .باشد داشته وجود اولیه تالش برابر چهار حدود در تالشی به نیاز شاید برنامه، یک دقت کردن برابر دو براي مثال عنوان به .بود خواهد زیادتري بسیار تالش به احتیاج

 آخر در رو، این از .است کمتري ارزش داراي شده صرف نیروي و تالش با مقایسه در که دهد می دست به را اطالعاتی و نتیجه بیشتر، ریزي برنامه که جاست این مشکل

 کرد، حذف پروژه در را ریسک توان نمی وجه هیچ به که است این دوم مشکل .بپردازیم پروژه ریسک مدیریت به و کنیم متوقف اي نقطه در را ریزي برنامه که مجبوریم

 جاست این سوال حال.است پروژه مدیریت در ناپذیر اجتناب و الزم امري ریسک مدیریت رو، این از .نمود بینی پیش دقت به را آینده توان نمی یعنی

 .دارد؟ وجود عمرانی هاي پروژه در ریسک مدیریت تکنیک از استفاده براي ضرورتی چه 1-

 .داد؟ کاهش ممکن حداقل به را ها ریسک این گذاري اثر میزان تا نمود ارائه توان می را کارهایی راه چه 2-

 مدیریت ریسک-2

 ریسک مدیریت همچنین .دهد می نشان واکنش خود از ها، ریسک انواع مقابل در بهینه، روشی با گذار سرمایه یا سازمان یک آن طریق از که است فرآیندي ریسک مدیریت

 مدیریت زمینه در موجود معضالت از یکی .باشد موثر ریسک پذیرش و ریسک کاهش ریسک، از اجتناب ریسک، انتقال استراتژیک، مدیریت بر تواند می زیادي حدود تا

 این رفع براي دهد می رخ پروژه یک اجراي طول در که است هایی ریسک وقوع انحرافات این اصلی علت .باشد می آنها برآوردي مقدار با پروژه زمان و هزینه انحراف ، پروژه
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 همواره پروژه در ریسک مدیریت. کرد کمینه طرح اهداف بر را ها آن نامطلوب آثار و مدیریت موثر طور به را ها قطعیت عدم و ریسک بتوان که است الزم هایی برنامه مشکل

 .روند نمی پیش شده تعیین پیش از هاي برنامه اساس بر عموماً جاري هاي فعالیت که چرا بود خواهد الزامی

 :است شده تشکیل اصلی مولفه چهار از ریسک مدیریت

 قبول قابل سطح در نشده بینی پیش عوامل تاثیر رساندن اقل حد به جهت کلی هزینه میزان : ریسک مدیریت. 

 پروژه موفقیت بر گذار تاثیر هاي شاخص کنترل و ارزیابی  : ریسک تحلیل و تجزیه. 

 ریسک دهنده تشکیل اجزاي بین رابطه کشف : ریسک ارزیابی. 

 ریسک. رسانی حداقل به جهت موثر اقدامات : ریسک کاهش 

 ها نامه آیین دیدگاه از ریسک مدیریت-3

 :PMBOKاستاندارد 

 پیامد یک ,وقوع صورت ودر علت یک ریسک یک .گذارد می پروژه هدف یک بر منفی یا مثبت اثري وقوع صورت در که است غیرقطعی وضعیتی یا رویداد پروژه ریسک

 .دارد

 

 :ISO31000از نظر استاندارد مدیریت ریسک

 ریسک مدیریت،ISO3100طبق استاندارد جهانی  .گویند را ریسک به توجه با سازمان یک کنترل و هدایت جهت هماهنگ هاي فعالیت به ریسک مدیریت

 ,ها پروژه ,ها فرآیند ,عملیات ,ها تصمیم و راهبردها مانند سازمانی هاي ازفعالیت اي گسترده طیف در و سازمان یک حیات سراسر در کاربرد دامنه با

 به تواند می ها دارایی و خدمات ,محصوالت

 شود . گرفته بکار تواند می آن منفی یا مثبت پیامدهاي از نظر صرف ماهیتی هر با و ریسک نوع هر در جهانی استاندارد این .شود گرفته کار

 اجرای ساختار مدیریت ریسک:-4

 برنامه و اهداف و مشی خط بازنگري یکپارچه مدیریت سیستم استانداردهاي سایر استقرار با همزمان ,فرآیندي ساختار با ها ریسک بودن الینفک به توجه با

 و ریسک جدول و فرآیندها هاي شاخص پایش قالب در ساختارنیز بازنگري و پایش و گیرد می انجام نیز قانونی الزامات آوري روز به نظیر ها روش اجراي و ها

 میگردد. پیگیري و تعیین پیشگیرانه و اصالحی اقدامات قالب در نیاز مورد هاي بهبود و گیرد می انجام داخلی ممیزي

 

 

 سازمان مأموریت انجام جهت شركت كنترل و رهبری و هدایت ,سازماندهی ,ریزی برنامه ,گذاری هدف : هدف

 

 مادر سازمان انتظارات نمودن برآورده راستای در شركت آرمان به رسیدن برای

 

 ارزیابی ریسک:-5

 کمیته در ( مرکزي دفتر )شرکت مرتبط مسئولین هماهنگی با را فرآیند هر هاي ریسک ها، پروژه ریسک کمیته اعضاء ریسک، ارزشیابی و تحلیل و تجزیه و شناسایی جهت

 و تجزیه نحوه شناسایی، جدول در حاصله نتایج .دهند می قرار بررسی مورد را مرتبط هاي ریسک و داده جلسه تشکیل به اقدام سالیانه صورت به و کرده، تعیین ها ریسک

 .شود می تعیین نظارت و پایش مدیریت، سنجش، کنترل، یابی، ارزش و تحلیل
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 )مدیریت فرآیند جدول( مدیریت كنترل، تحلیل، و تجزیه بندی، گروه شناسایی،:1 جدول
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 PMBOKمدیریت ریسک از نظر استاندارد -6

 و احتمال نمودن بیشینه متضمن مدیریت این باشد.  می پروژه ریسک به واکنش و تحلیل شناسایی، ي یافته نظام فرآیند PMBOKمدیریت ریسک از نگاه استاندارد 

 است. پروژه اهداف درراستاي نامطلوب پیامدهاي رویدادهاي و احتمال نمودن کمینه و مثبت رویدادهاي پیامدهاي

 

 پروژه و ریسک مدیریت كلی اقداماتی :2 نمودار
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 ( با رویکرد مدیریت ریسکEACگام های الزم جهت پیش بینی )-7

 .تاکنون واقعی هزینه و پروژه پیشرفت ثبت

 .نشده تکمیل هاي فعالیت براي هزینه و زمان تخمین

 . آن سازي کمی و ریسک تعیین و شناسایی

 .هزینه و زمان یکپارچه مدل رسانی روز به

 پروژه. پایان تخمین جهت کارلو مونت سازي شبیه

 . انتظاري منحنی مجدد رسم

 

 

 

 ریسک مدیریت رویکرد با پروژه مانده باقی با مرتبط محاسبات:1 شکل
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 پروژه زمان و هزینه پراكندگی روی بر ریسکها تعداد تاثیر :2شکل

 

 

 پروژه زمان و هزینه پراكندگی میزان روی بر ریسک تاثیر: 3شکل
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 ارزیابی اثر بخشی فرآیند مدیریت ریسک-8

 بررسی در را ریسک روند کارایی ارزیابی توانایی ها این شاخص دهند، می نشان را برنامه از پیشرفت انحرافات( CPI,SPIشده) کسب ارزش مدیریت شاخص که آنجایی از

 می توان بررسی نمود. CPIو  SPIیعنی  شده کسب ارزش مدیریت هاي شاخص از استفاده با ریسک را مدیریت کارایی .دارند آن اثرات کنترل و قطعیت عدم

 

 شده كسب ارزش مدیریت شاخصهای و ریسک بخشی اثر بین موجود رابطه:4 شکل
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 ریسک مدیریت فرآیند بخشی اثر مبنای عنوان به شده كسب ارزش مدیریت شاخص روند :5شکل

 است بکار گرفته شود. شده شناسایی ریسک مدیریت توسط كه هایی فرصتهر دو بیشتر از یک باشند، بایستی   SPIو  CPIاگر 

 .داد پاسخ آن به بایستی و داشته وجود تهدید دهد می نشان باشد، پایین دو هر SPIو  CPIاگر 

 نمود. بررسی را هزینه های ریسک بایستیپایین باشد،  CPIباال باشد اما  SPIاگر 

 .گیرد قرار مجدد بررسی تحت بندی زمان های ریسک بایستی،  پایین باشد SPIباال اما  CPIاگر 
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 متعارف قراردادهای حیات چرخه و ریسک مدیریت فرآیند تعامل-9

 تامین سنجی، امکان جزیی مرحله ده و ساخت و مناقصه طراحی، کلی مرحله سه شامل ساخت پروژه یک حیات چرخه ریسک، مدیریت فرآیند نگاه از نیز و کارفرما دید از

 و ( اولیه برداري بهره )تضمین دوره ، (موقت تحویل )انتقال و ساخت قرارداد، انعقاد و پیمانکار انتخاب طراحی، مشاور، با قرارداد انعقاد و مشاور انتخاب ریزي، برنامه سرمایه،

 اهداف این .باشد می مبهم اولیه مراحل در پروژه هاي کارکرد نحوه و پروژه اهداف به رسیدن معیار زیرا بود، خواهد باال پروژه اولیه مراحل در ریسک .باشد می قطعی تحویل

 .باشد باالترمی پروژه ریسک مدیریت فرآیند اهمیت پروژه اولیه مراحل در لذا شوند می مشخص تدریجی طور به ، طراحی مرحله تا سنجی امکان مرحله از

 یک عنوان به ریسک یک تجلی زمان از تا گردد شناسایی پروژه یک مختلف مراحل و ها ریسک انواع است الزم ابتدا قرارداد، ریسک مدیریت براي است بدیهی بنابراین

 .نرسد گذاري تاثیر و عمل مرحله به تا شود پرداخته آن مهار و کنترل به بالقوه، ریسک

 متعارف درقراردادهای ریسک تخصیص -10

 طبق که متعدد فرضی پیشامدهاي مسئولیت آن طی که.باشد می درآینده احتمالی زیان یا سود با مرتبط هاي مسئولیت تقسیم و تعریف از است عبارت ریسک تخصیص

 اسنادي )قراردادي اسناد طریق از معموالً ریسک، مدیریت استراتژي از بخشی عنوان به ریسک تخصیص شود می معین دهند، رخ پروژه در نباید ریزي برنامه

 یا کارفرما به تنها توان می را پروژه هاي ریسک عمده که کرد مالحظه توان می قراردادي ساختارهاي اکثر در .شود می تعریف کند می تهیه مناقصه هنگام  در کارفرما که

 ساختار یک موفقیت شرط .شود تقسیم طرف دو هر بین متعادل نحوي به قراردادي هاي ریسک که است آن ساختار، یک در مطلوب شرایط ولی .نمود منتقل پیمانکار

 . است او مقابل قراردادي وطرف کارفرما بین ریسک تعادل قراردادي،

 :پروژه ریسک مدیریت 11-

 ریسک مدیریت ریزی برنامه 1-11

 .است پروژه یک ریسک مدیریت هاي فعالیت ریزي برنامه و نگرش ي نحوه مورد در گیري تصمیم

 ریسک شناسایی 2-11

 .بگذارند اثر پروژه بر است ممکن که هایی ریسک تعیین

 ریسک كیفی تحلیل 3-11

 .پروژه اهداف بر آنها اثرهاي بندي اولویت منظور به ها وضعیت و ها ریسک از کیفی تحلیل یک انجام

 ریسک كمی تحلیل 4-11

 .پروژه اهداف بر آنها آثار برآورد و ها ریسک پیامدهاي و احتمال گیري اندازه

 ریسک به واكنش ریزی برنامه 5-11

 .پروژه اهداف بر تهدیدها کاهش و ها فرصت افزایش جهت هایی تکنیک و ها رویه ي تهیه
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 ریسک نظارت و كنترل 6-11

 .پروژه حیات ي چرخه سراسر در آنها بخشی اثر ارزیابی و ریسک، کاهش هاي برنامه اجراي جدید، هاي ریسک شناسایی مانده، باقی هاي ریسک بر نظارت

 صورت به فرآیندها جا این در چه اگر .میدهد رخ پروژه هر در بار یک حداقل فرآیند هر معموال دارند، تعامل دانش هاي حوزه سایر فرآیندهاي با و یکدیگر با ها فرآیند این

 . باشند داشته تعامل و همپوشانی نشده تشریح اینجا در که هایی شیوه به عمل در است ممکن اند، شده داده نمایش معین اشتراک وجوه با مجزا عناصري

 گیری نتیجه

 معموالً و دهد می قرار تاثیر تحت را باشد، می کیفیت و هزینه زمان،:شامل که را پروژه اهداف ها ریسک پیامد و است ممکن غیر تقریباً ریسک بدون شرایط در پروژه اجراي

 به ریسک مدیریت به ها پروژه در است ضروري لذا .شود پرداخته مشارکتی صورت به یا و پیمانکار کارفرما، توسط بایست می که کند می تحمیل پروژه بر را هایی هزینه

 اهداف نحو بهترین به که طریقی به ها ریسک مناسب و درست تخصیص ریسک مدیریت هنر مواردي چنین در .کرد نگاه مهم بسیار تکنیکی و کابردي ابزار یک عنوان

 .گردد طرفین از یکی به اندازه از بیش زیان و منازعات از جلوگیري و قرارداد، قیمت افزایش عدم پروژه، موقع به و درست اجراي باعث و گردد، حاصل پروژه ذینفعان کلیه

 طرفین توانایی اساس بر ریسک هر و شناسایی را پروژه هر حیات چرخه در مهم هاي ریسک باید است شدنی توزیع بلکه نیست رفتنی بین از ریسک اینکه به توجه با لذا

 ریسک بتوانند پیمانکاران تا قرارگیرد اي پروژه هر پیمان اسناد و مناقصه اسناد الینفک جزو باید ریسک تخصیص ماتریس بنابراین .یابد تخصیص ریسک، کنترل در قرارداد

 هر به مربوط هزینه نمودن لحاظ با توانست خواهد کارفرما نماید، کنترل را مربوطه ریسک نتواند پیمانکار اگر قرارداد درطول ترتیب بدین .نمایند گذاري قیمت را ها

 ریسک تحلیل و تجزیه شناسایی، هاي ابزار و ها تکنیک از گیري بهره با تواند می ریسک مدیریت تیم .بگذارد اشتراک به پیمانکار با یا نماید وکنترل قبول را ریسک ریسک،

 جهت در نامحدود، زمانی بازه با وفروش بازاریابی، تولید و فنی خرید، و بازرگانی مالی، مدیریت، شامل فرآیندي صورت به PMBOKو استاندارد  ISO 31000 نامه آیین در

 جهت متعدد جداول وسیله به و کار شکست تعیین با پروژه هاي فعالیت از استفاده با یا و .نمایند اقدام کیفیت البته و زمان هزینه، سازي بهینه براي ریسک کنترل و کاهش

 می بر زمان و تر طوالنی مراتب به دوم روش که کند استفاده تحلیل توصیفی تمودار و ( باال و متوسط ، پایین کیفی امتیاز صورت به ریسک) بندي رتبه و تأثیر احتمال،

 .باشد
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