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 اههپروژبندی ریسک در رتبه
 

 2نیا، بهروز لیراوی* 1عباس راد

 (مسئول سندهینو) ی، تهران، ایران.بهشت دیدانشگاه شهگروه مدیریت صنعتی  اریاستاد -1

 .رانیواحد تهران جنوب، تهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریدانشكده مد ،یصنعت تیریمد یدکتر یدانشجو -2

 

های سازمان امری ها و موسسات است. حذف تمام ریسکترین چالش مدیریتی سازمانریسک مهم -چکیده

باشد و از هایی مید. هر پروژه دارای ریسکتوان ریسک را به حداقل رسانمحال و غیرممكن است اما می

های ریسک برای ترین دستههای امروزی وجود دارند، شناسایی مهمهای زیادی در پروژهآنجایی که پیچیدگی

ترین راهكار بندی ریسک مهمکند. به عالوه شناسایی و رتبهها نقش مهمی ایفا میموفقیت و کارآمدی پروژه

بندی ریسک در پروژه است. این پژوهش به بنابراین هدف از این تحقیق رتبه برای مدیریت ریسک است.

روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بر اساس مقیاس لیكرت است. 

بندی شرکت خصوصی و نیمه خصوصی شهر تهران توزیع گردید. شناسایی و رتبه 31بین مدیران  همااین پرسشن

تاثیر متغیر وابسته یعنی ریسک انجام شد. در نهایت این نتیجه حاصل شد که  SPSSافزار ک به وسیله نرمریس

هزینه اجرای پروژه بر شدت ریسک هزینه اجرای پروژه بیشترین مقدار را دارد. بنابراین ریسک هزینه اجرای 

 پروژه از اهمیت زیادی برخوردار است.

 دی، مدیریت ریسک، پروژهبنریسک، رتبه های کلیدی:واژه

 

 مقدمه -1

های مختلف تعبیرات متفاوتی به عمل آمده است و مؤلفین اش در زمینهاز کلمه ریسک برحسب موارد استفاده

مفهوم روشنی  "ریسک" رسد که لغتاند. در بدو امر چنین به نظر میتعاریف متعددی از آن را به دست داده

 شود که در یک عمل و یا یک وضعیت خاص ریسک وجود دارد،گفته میکه کند، زمانیبه ذهن متبادر می

رود که یابد که عدم اطمینانی در رابطه با نتایج حاصل از آن عمل وجود دارد و این امكان میشنونده درمی

 (.1: 1331 حداقل یكی از نتایج محتمل نامطلوب باشد )مظلومی،
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ان بالفعل و مستقیم از طریق کاهش جریان درآمدی و ای تعریف شده است که زیریسک به عنوان پدیده

اند؛ تری از پدیده ریسک ارائه دادهکند. گروهی از اقتصاددانان تعریف وسیعای بر مؤسسه وارد میزیان سرمایه

ای را که به صورت بالقوه از طریق اعمال و ایجاد محدودیت بر ظرفیت و ها بروز هرگونه پیشامد و واقعهآن

اند. اگر این تعریف از ای سازمان، امكان تحقق اهداف سازمان را متزلزل کند، ریسک تعریف کردههفعالیت

باید ریسک را به عنوان امری ذاتی و تفكیک ناپذیر از گاه میپدیده ریسک مورد قبول واقع شده باشد، آن

های ریسكی در حوزه ی پدیدهگیرشناسایی و اندازه نظام اقتصادی بازار ارزیابی کرد. به این ترتیب تعریف،

ناپذیر خواهد بود. در مدیریت مالی ریسک به احتمال زیان ناشی از های مالی و اقتصادی اجتنابفعالیت

گذاری اشاره دارد و به بیان دیگر، ریسک احتمال نوسانات آتی نرخ بازدهی است. به طور خالصه، سرمایه

ها ها یا بدهیه که معموالً به صورت تغییر در ارزش داراییتوان به صورت رویدادهای غیرمنتظرریسک را می

 (.12-13: 1323 دهد، تعریف کرد )حاجی آقایی،رخ می

شود که در صورت های فراوانی مواجه میامروزه یک پروژه در چرخه عمر خود با مخاطرات و ریسک

ی مدیریت ریسک فرآیند نظام یافته. شودها، ارزیابی و بررسی ها باید نتایج ناشی از آنمواجه با هر یک از آن

شناسایی، تحلیل و واکنش به ریسک پروژه است. این مدیریت متضمن بیشینه نمودن احتمال و پیامدهای 

رویدادهای مثبت و کمینه نمودن احتمال و پیامدهای رویدادهای منفی در راستای اهداف پروژه است )اصولی، 

کند تا وجو میعمل کرده و آینده غیرقطعی را جست "ر جلوبینرادا"(. مدیریت ریسک مانند یک 1324

ها اجتناب شود یا فرصتی مهم کشف چیزهایی را که ممكن است سبب خطری مهم شوند، شناسایی و از آن

ای شدنی نباشد، ولی فرآیند ریسک افشاکردن شود. ممكن است تشخیص آخرین جزییات هر آینده غیرقطعی

 دهد.و تعیین بهترین مسیر برای ادامه کار را هدف قرار می های غیرقطعیِ خاصمحیط

که حتی بخشی از ذهن و فرهنگ انسان ناپذیر هر سازمانی است به طوریکه ریسک جزء جداییاز آنجایی

توسط انسان، کمک به درک آن و مقابله با  "ریسک"رو هدف از بیان اصطالح دهد، از اینرا نیز تشكیل می

توان گفت ریسک حوادث غیرحتمی (. در تعریف ریسک می2113 ،کهنمانقطعیتی ندارند )مسائلی است که 

 (. 2113 ،کالترانسهستند که تاثیر مثبت یا منفی بر اهداف دارند )برای مثال زمان، هزینه و کیفیت( )

ناسایی، ریزی، شدر فرآیند مدیریت ریسک تمام جوانب باید در نظر گرفته شوند. این فرآیند شامل برنامه

ترین اقدامات در مدیریت ریسک، تحلیل و شناسایی شود. یكی از اصلیتحلیل، کنترل و نظارت پروژه می

که نیازها و ماهیت اطالعات پروژه پیچیده (. در صورتی2111مقدم و همكاران، ریسک در پروژه است )توکلی
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یدگی سخت و الینحل نیست و نتایج باشند، فرآیند تحلیل ریسک نیز پیچیده خواهد بود، هرچند این پیچ

بندی ریسک در ( رتبه2111حاصل از این تحلیل بسیار ارزشمند خواهد بود. از آنجایی که هاشمی و همكاران )

بندی ریسک پرداختند. در این دانستند، در پژوهش خود به رتبهسنجش و ارزیابی ریسک در پروژه مهم می

 بندی ریسک بپردازیم.یقاتی که در این زمینه انجام شده به رتبهپژوهش، الزم دانستیم پس از ارائه تحق

 

 پیشینه تحقیق -2

درباره موضوع ریسک تحقیقات بسیاری انجام شده است. بیشتر تحقیقات بر اهمیت تحلیل نوع ریسک براساس 

ریسک را  وکار، انواع مختلفی از(. بنابراین محققان در تجارت و کسبJüttner, 2005بافت تاکید دارند )

 Ritchie) (، ریسک استراتژیTang, 2006ترین آنها به ترتیب ریسک مدیریت )اند که مهمشناسایی کرده

& Brindly, 2007)( ریسک عملیاتی ،Jiang et al., 2008( ریسک مشتری ،)Meulbrook, 2000 ،)

ریسک سیاسی  ،(Spekman & Davis, 2004)، ریسک اعتماد (Beneito et. al., 2015)ریسک رقابت 

(Manuj & Mentzer, 2008( بازار ،)Miller, 1991( ریسک بالیای طبیعی ،)Zeng et al., 2005 و )

ای دارند و ها زیرمجموعهباشند. هر یک از مجموعه( میRossignol & Delvenne, 2015ریسک امنیتی )

 (. Kleindorfer & Saad, 2005بین آنها روابطی وجود دارد )

و  2اند. جوتنربندی کردهها را برمبنای ریسک احتمالی رتبه( ریسک شرکت2114كاران )و هم 1هانتر

( ریسک را تحت سه عنوان ریسک زیست محیطی، ریسک مربوط به روابط و ریسک 2113همكاران )

 های بخش تولید را به چهار دسته تقسیم( ریسک2113اند. کرستن و همكاران )هسازمانی مورد بررسی قرار داد

کنند: ریسک شرکتی، ریسک عرضه، ریسک تقاضا و ریسک زیست محیطی. طبق تحقیق رائو و می

های بزرگتر مثل ریسک اجتماعی (، ریسک زیست محیطی حاصل ریسک سیاسی و ریسک2113) 3گلدسبای

 و طبیعی است. 

رسی قرار های زیست محیطی را تحت سه عنوان مورد بر( ریسک2113) 4به عالوه کاچیال و گاستالدی

دادند: ریسک بالیای طبیعی و ناپایداری سیاسی. ریچی و مارشال بیان داشتند ریسک حاصل مشكالت محیط، 

                                                           
1 Hunter 
2 Jüttner 
3 Rao & Goldsby  
4 Cucchiella & Gastaldi  
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های عملیاتی (. به عبارت دیگر ریسکRao & Goldsby, 2009هاست )گیریسازمان و صنعت در تصمیم

-ر و همكارن این ریسک(.جوتنLockamy, 2011ناشی از فرآیند درونی شرکت و خطاهای کارگران است )

های شرکتی به ریسک ( ریسک2111دانند. بنا به تحقیق تانگ و میوسا )های سازمانی میها را جزء ریسک

 شوند. مواد خام، ریسک مالی و ریسک اطالعاتی تقسیم می
 

 استراتژی مهم: مدیریت ریسک

 سودمند تواندمی گیرد انجام وژهپر تكمیل تا ریزیبرنامه فاز از سیستماتیک روشی با اگر ریسک مدیریت

 زیرا بیندازد خطر به را پروژه موفقیت شدت به تواندمی ناکارآ و غیرسیستماتیک مدیریت ریسک یک باشد،

 (. 2111نژاد، دارند )ابراهیمی حالت دینامیک پروژه حیات چرخه طول در هاریسک اغلب

 چیزی امر این که دارد پروژه معرض در هایریسک از روشنی درک به نیاز موفق، و موثر ریسک مدیریت

 دربر را هدف بر تاثیر و رخداد احتمال بوسیله آنها توصیف و شده شناسایی هایریسک لیست کردن از بیش

 که دارند وجود جداگانه طور به هاریسک بندیاولویت و برای شناسایی زیادی متعارف هایتكنیک. گیردمی

 توجه اینكه شناخت در پروژه مدیر به کمكی مستقیم بطور غالباً ولی کنندیم ارائه را هاریسک از لیستی

 (. 2112 کنند )هیلسون،نمی شود متمرکز کجا ریسک مدیریت

 باالی سطح یا ها،داده بودن ناقص دلیل به کالسیک ریسک ارزیابی هایمتدولوژی کاربرد مواقع بیشتر در

 تحلیل هایروش ایجاد بنابراین انجامند،نمی بخشیرضایت ایجنت به موجود هایدر داده درگیر قطعیت عدم

 کاربرد توانندنمی کالسیک هایروش کهجایی اجرای پروژه شرایط در هاریسک ارزیابی برای جدید ریسک

 . (2111 رزویال، و موروته نیتو)باشد می ضروری باشند، داشته موثری

 عامل دو این. گرددمی تعریف تاثیر و احتمال از بعیتا ریسک به عنوان ریسک، تحلیل متعارف روش در

 از بسیاری افتند؛می اتفاق مواقع بسیاری از در که دارند وجود نامحتملی رویدادهای اما هستند، مهمی معیارهای

 با سرعت اغلب نامحتمل اتفاقات اینكه بدتر و پیوندندنمی وقوع به هرگز عمل در هم محتمل رویدادهای

دهند )دلویت و نمی پوشش را ریسک تحلیل ابعاد همه تنهایی به تاثیر و احتمال لذا دهند،می خر آوریشگفت

 (.2112تاچی، 

 هایریسک ارزیابی و تحلیل در پیمانكار موفقیت عدم بدلیل هاپروژه ( معتقدند1331) البهار و مصطفی

 یابند.ینم دست خود کیفی و ایبودجه اهداف زمانی، به غالباً نشده بینیپیش
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 کافی تنهایی به هاپروژه ریسک هایجنبه همه پوشش برای تاثیر و احتمال معیارهای اینكه به توجه با لذا

-رتبه در دقت افزایش منظور به دقیق و مناسب معیارهای از گیریبهره برای فرصتی دیگر نیز طرف از و نبوده

 (،2111نژاد، )ابراهیمی است آورده بوجود هاریسک چندشاخصه نهایی گیریتصمیم (MADM) بندی

 به ارائه که اندشده ارائه رایج، هایمدل به نسبت بهینه مدلی به دستیابی جهت متعددی جدید رویكردهای

 در تنها". اندپرداخته هاپروژه ماهیت و شرایط براساس هاریسک ارزیابی برای جدید هاییروش و راهكارها

)نظری و  ".است شده شناسایی ریسک تحلیل مدل 33 از بیش متعدد االتمق کتب و به رجوع با مطالعه یک

 ارزیابی، ریزی، شناسایی،برنامه فرآیندهای شامل ریسک مدیریت رویكردهای همه (2114همكاران، 

  (.2113باشند )نظری و همكاران، می ریسک پایش و کنترل و پاسخگویی

 تحلیل و ارزیابی هایمدل ایجاد و یا سازیبهینه نتخاب،ا لزوم چارچوب، این در شده ارائه هایمدل تعدد

 از طریق بایستمی که دهدمی نشان آنها در گیریتصمیم هایمحیط و هاپروژه شرایط به توجه با را ریسک

 انجام مناسب گیریتصمیم تكنیک بكارگیری همچنین و آنها به بهینه دهیوزن معیارها، موثرترین انتخاب

 .پذیرد

. باشدمی ارزیابی معیارهای از مشترک ایمجموعه ایجاد ریسک، ارزیابی فرآیندهای میان در فعالیت اولین

 ارزیابی هم زیادی هایسازمان. شوندمی ارزیابی احتمال و تاثیر نظر از معمول ها به طورفرصت و تهدیدها

دهند می انجام( ریسک اثر رتاخی) اصابت سرعت یا پذیری وآسیب همچون ابعادی نمودن اضافه با را ریسک

 .(2112 تاچی، و دلویت)

. آورندنمی حساب به پروژه چارچوب کل بر را ریسک اثر تاثیر، و احتمال پارامترهای موروته نیتو نظر از

 ( ارائه2113سرونه ) توسط ، که RDریسک نام افتراق به پارامتری ریسک، کارآمد موثر و ارزیابی بمنظور وی

 (.2111موروته و رزویال،  برد )نیتو بكار ریسک فاکتور بجای کل ریسک فاکتور محاسبه برای را بود شده

 تعیین بسیار پروژه مدیریت فرآیند در ریسک مدیریت دانش ( ناحیه2114کاربنه و همكاران ) گفته به

 به را ارزش و بینش از نیاز مورد سطح اشاستفاده مورد اینكه ابزارهای از اطمینان برای سازمان و باشدمی کننده

 ضریب) ریسک کشف قابلیت اضافه نمودن با وی. دهد انجام ایدلسوزانه تالش بایستمی کندمی ارائه او

 ارائه (REMEA)ریسک  اثر و خطا حالت تحلیل و تجزیه مدل( تاثیر و احتمال) دیگر معیار دو به( کشف

 و تجزیه تكنیک برمبنای را (FMEA) تاثیر و الاحتم از تنها که ساده ریسک فاکتور مفهوم او نظر از. نمود

 و یافته گسترش ریسک یک رخداد به کشف، مشخصه کردن اضافه با شود،می اثر حاصل و خطا حالت تحلیل
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 بلوغ به ریسک مدیریت فرآیند زمینه در را سازمان ها،بندی ریسکاولویت و بندیطبقه به کمک با روش این

 . رساندمی خود

 معیارهای بر عالوه زیر معیارهای از ریسک، مفهوم گسترش منظور ( به2111موسوی ) و ادنژابراهیمی
 : نمودند استفاده ریسک دقیق ارزیابی برای تاثیر و احتمال

 ) پاسخ فوریت) ریسک قبال در العملعكس سرعت معیار -
 ) ریسک پیشگیری اقدامات اجرای برای الزم منابع) رویداد گیریاندازه مقدار معیار -

 ) فرصت پیامد بر تهدید پیامد تقسیم حاصل) رخداد ظرفیت معیار -
 معیارهای کردن اضافه با را پروژه ریسک همزمان ارزیابی و شناسایی نیز (2114موسوی ) و مجتهدی

 سیزده در و معیار 3 شامل گیریتصمیم مدل یک با( تاثیر و احتمال) رایج ارزیابی معیارهای به زیر شناسایی
 . نمودند هارائ گام

 مشابه یا مربوطه هایپروژه دیگر در ریسک مشاهده و وجود -
 مشتری یا کارفرما به بالقوه ریسک انتقال توانایی عدم -
 بالقوه  ریسک نمودن آشكار برای قرارداد توانایی عدم -

 تهدید، پذیری،آسیب معیار 1 خود مدل در بحرانی، هایزیرساخت در ریسک ارزیابی برای هم یزدانی
 و ترصحیح تر،دقیق ارزیابی یک انجام منظور به را رخداد مقابل در قابلیت پاسخ و کشف قابلیت امد،پی

 (.2112است )یزدانی و همكاران،  نموده انتخاب تر،مطمئن
-مدل یا و معیاره چند گیریتصمیم هایمدل از ها،پروژه ریسک تحلیل برای متعددی مقاالت در همچنین

 . است شده استفاده فازی معیاره چند گیریتصمیم های
 AHP  از ساختمانی هایپروژه ریسک تحلیل ( برای1331) البهار و مصطفی توسط شده ارائه روش در
 شده استفاده منظور همین برای فازی TOPSIS روش  ( از2113) زاوادسكاس و تاموسایتینه اند،کرده استفاده

 و انتخاب فرآیند در را فازی TOPSISو  فازی AHPروش  دو ( هر2114بافایل ) و تایالن حال عین است، در
 ( هر2112) نژادابراهیمی و (2111) مقدم توکلی اند. همچنینبرده بكار ساختمانی هایپروژه ریسک ارزیابی

 فازی، هایدر محیط معیاره چند گروهی گیریتصمیم هایتكنیک از استفاده با هاییمدل ارائه با کدام
 .اندداده انجام را هاپروژه در ریسک ارزیابی و بندیویتاول شناسایی،
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 استانداردهای مدیریت پروژه
 افراد همزبانی برای استانداردها از استفاده امروزه ها،پروژه شدنجهانی و هاشرکت تجاری حوزه گسترش با

 تعیین و کار تبیین بر عالوه استانداردها،. است ضروری کار درست اجرای از اطمینان و پروژه در درگیر
 قوت. است مطرح اختالفات در پروژه گروه افراد برای مرجعی عنوان به عملیات، صحیح اجرای چگونگی

 کار درست اجرای برای تضمینش و کنندگاناستفاده عام مقبولیت سادگی، آنها، بودن جامع در استانداردها
 با است بهتر پروژه مدیران کار، بازارهای گسترش و دتولی و ساخت هایشرکت شدن جهانی به توجه با. است

 یاری پروژه هایبرنامه اجرای در را آنها تواندمی آنها از گیریبهره. شوند آشنا پروژه مدیریت استانداردهای
 .نماید

 پروژه مدیریت زمینه در خود مخصوص استانداردهای تدوین به اقدام گوناگونی کشورهای و موسسات
 :هستند بیشتری مقبولیت و اهمیت دارای استاندارد چهار میان این در اما دانکرده

1-1PMBOK 

 از استفاده و شده تدوین( PMI) آمریكا پروژه مدیریت انجمن در که است معروف و آشنا نام همان این
 عنوان به و یدتای را آن نیز آمریكا استاندارد ملی موسسه ،PMBOK تدوین از پس. است متداول بسیار آن

 نه در پروژه مدیریت دانش استاندارد این در. است کرده ثبت پروژه مدیریت زمینه در آمریكا ملی استاندارد
 استاندارد یموسسه و PMI یموسسه ینسخه دو بین اندکی هایتفاوت میان این در. است شده بیان بخش

 همانند PMBOK. دارد تراجرایی نگاهی ANSI 99-001-2000 و نظری نگاهی PMBOK. وجوددارد
 ویرایش تغییر، به نیاز صورت در و شودمی بازبینی PMI از منتخبی هیات توسط ساله هر استانداردها، سایر

 .رسدمی PMI اعضاء اطالع به آن از جدیدی
2- 2APM 

 تهیه موریس پروفسور رنظ زیر و( UMIST) انگلستان پروژه مدیریت مطالعات مرکز توسط استاندارد این
 در کلیدی مفهوم چهل قسمت هفت این در که است قسمت هفت شامل استاندارد این. است شده تدوین و

 .اندشده تشریح پروژه مدیریت زمینه
3- British Standard - BS6079 

 دولت لقبو مورد استاندارد این. است شده تدوین و تهیه British Standard شرکت توسط استاندارد این
 .است شده تقسیم قسمت چهار به پروژه مدیریت استاندارد این در. باشدمی انگلستان صنعت و
4- 1JPMF 

                                                           
1 Project Management Body of Knowledge 
2 Association for Project Management 
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برخالف  استاندارد این دیدگاه. است شده تهیه 2ژاپن مهندسی پیشرفت انجمن توسط استاندارد این
 ارزش ایجاد و القیتخ محرک تواندمی پروژه مدیریت چگونه که است اساس این بر فوق استانداردهای

 .است کرده تقسیم قسمت چهار به را پروژه مدیریت نیز استاندارد این. گردد تجاری
 را باال استانداردهای عمومیت نه که اندشده تدوین ISO 1006 استاندارد چون نیز دیگری استانداردهای

 مشتریان نظر و اجرا محیط پروژه، نوع ستا الزم موردنظر استاندارد انتخاب در. را آنها عام مقبولیت نه و دارند
 مشورت اند،کرده مدیریت را مشابه ایپروژه این از پیش که مدیرانی با و گرفت درنظر را پروژه حامیان و

 .نمود
 

 های پژوهشفرضیه
 بین شدت ریسک و فراوانی ریسک تاخیر در تصویب پروژه رابطه وجود دارد. .1

 اخیر در اتمام پروژه رابطه وجود دارد.بین شدت ریسک و فراوانی ریسک ت .2

 های پروژه رابطه وجود دارد.بین شدت ریسک و فراوانی ریسک هزینه .3

 بین شدت ریسک و فراوانی ریسک شرایط مكان اجرای پروژه رابطه وجود دارد. .4
 بین شدت ریسک و فراوانی ریسک امنیتی رابطه وجود دارد. .1

 

 روش تحقیق -3
بندی ریسک در پروژه از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی ی رتبهتحقیق حاضر با موضوع بررس

های هزینه، ریسک های شناسایی شده به چهار دسته تقسیم شدند: ریسکدر این پژوهش ریسک است. یتحلیل

تایی لیكرت استفاده برای انجام این تحقیق از پرسشنامه با مقیاس پنج کیفی، ریسک محیطی و ریسک امنیتی.
گیری به روش نمونه .شرکت خصوصی و نیمه خصوصی شهر تهران توزیع گردید 31شد. این پرسشنامه بین 

افزار ابزاری است که شود. این نرماستفاده می SPSSبندی ریسک از در این پژوهش برای رتبهتصادفی است. 
 شود. برای تحلیل و بررسی مقیاس پنج تایی لیكرت استفاده می

-پایایی این پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است . بنابراین همسانی درونی نشان میبرای ارزیابی 

 های پژوهش مرتبط هستند. نتایج آن به شرح زیر در جدول ارائه شده است.دهد داده
 . میزان همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ1جدول 

                                                                                                                                                         
1 Japanese Project Management Forum 
2 ENAAk 
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 درونی همسانی مقادیر حاصل

 α ≥ 0.9 عالی

 α <0.9 ≥ 0.7 وبخ

 α <0.7 ≥0.6 قابل قبول

 α <0.6 ≥0.5 ضعیف

 Α <0.5 غیرقابل قبول

 . تحلیل پایایی2جدول

 همسانی درونی مقدار آلفای کرونباخ ریسک

 خوب 19323 تاخیر در تصویب پروژه

 ضعیف 19133 ریسک تاخیر در اتمام پروژه

 خوب 19333 های پروژهریسک هزینه

 خوب 19233 اجرای پروژهریسک شرایط مكان 

 خوب 19324 ریسک امنیتی

 

 هاتجزیه و تحلیل داده -2

در این پژوهش برای بیان رابطه بین دو متغیر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. در جدول زیر رابطه بین 

 متغیر وابسته و مستقل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون ارائه شد.

 غیر مستقل و متغیر وابسته. رابطه بین مت3جدول 

 همبستگی ضریب همبستگی پیرسون 

 متوسط 19143 شدت ریسک )مستقل( و فراوانی ریسک تاخیر در تصویب پروژه )وابسته(

 متوسط 19324 شدت ریسک )مستقل( و فراوانی ریسک تاخیر در اتمام پروژه )وابسته(

 شدت ریسک )مستقل( و فراوانی ریسک 

 (ابستهو)های پروژه هزینه
 قوی 19324

 قوی 19344 (وابسته)شدت ریسک )مستقل( و فراوانی ریسک شرایط محل اجرای پروژه 

 متوسط 19133 (وابسته)شدت ریسک )مستقل( و فراوانی ریسک امنیتی 

 

 فرضیه اول:

 رابطه 19143با توجه به جدول فوق، بین شدت ریسک و و فراوانی ریسک تاخیر در تصویب پروژه با ضریب 

 شود.وجود دارد. همبستگی بین دو متغیر متوسط است. در نتیجه فرضیه اول تایید می
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 فرضیه دوم:

توان گفت بین شدت ریسک و و فراوانی ریسک تاخیر در اتمام پروژه با توجه به مقدار ضریب پیرسون، می

 مورد تایید است.است. بنابراین فرضیه دوم نیز  قوی متغیر دو این بین رابطه وجود دارد و همبستگی

 فرضیه سوم:

دهد، بین شدت ریسک و فراوانی ریسک شرایط را نشان می 19324با توجه به مقدار ضریب پیرسون که عدد 

 شود همبستگی بین این دو متغیر قوی است.طور که مشاهده میمحل اجرای پروژه رابطه وجود دارد. همان

 فرضیه چهارم:

دهد بین شدت ریسک و نشان می 19133شود، ضربی پیرسون با عدد میطور که در جدول فوق مشاهده همان

 فراوانی ریسک امنیتی رابطه وجود دارد و همبستگی بین این دو متغیر متوسط است.

 

 معادالت رگرسیون

گیرند تا بتوان رابطه بین نوع ریسک و های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی مورد بررسی قرار میداده

 یین کرد که نتایج آن در جدول ارائه شده است. شدت را تع

 ANOVA . تحلیل رگرسیون با استفاده از4جدول 

 ضرایب رگرسیون 2R F نوع ریسک

 0.549 29.276 0.301 تاخیر در تصویب پروژه

 0.624 43.284 0.389 ریسک تاخیر در اتمام پروژه

 0.784 108.338 0.614 های پروژهریسک هزینه

 0.744 84.432 0.554 كان اجرای پروژهریسک شرایط م

 0.599 37.966 0.599 ریسک امنیتی

توان نتیجه گرفت تاثیر متغیر وابسته یعنی ریسک هزینه اجرای پروژه با توجه به تحلیل رگرسیون فوق، می

شدت بر شدت ریسک هزینه اجرای پروژه بیشترین مقدار را دارد. در نتیجه با افزایش هر یک واحد تغییر در 

شود بنابراین ریسک هزینه واحد بر ریسک هزینه اجرای پروژه افزوده می 19324ریسک هزینه اجرای پروژه، 

 اجرای پروژه از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که ضریب تاثیر این دو متغیر بیش از متغیرهای دیگر است.

 

 

 



  

 9315ماه بهمن  و دو،سیشماره                                                              های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

115 
 

 پروژه هایهزینه ریسک

-می پرداخت ریسک مدیریت ایجاد توانایی برای باریک که هستند فرایند شروع هایهزینه ،هاهزینه نخستین

 ، تكنولوژی(Tools)ابزار  ،(Training) آموزش و (Three T’s) "سه تی" برای اولیه هزینه اینجا. شوند

(Technology )باشدمی : 

 هایساختزیر ایجاد در گذاریسرمایه نیازمند باالجبار ریسک آردن مدیریت برای سازمانی خواسته هر

. شوند اجرا و طراحی باید اجرایی هایروش و هاتكنیک. باشدمی ریسک فرایند حمایت برای ضروری

 جهت باید الزم انسانی و نیروی. شود اجرا و طراحی یا خریداری باید فرایند حمایت برای نیاز ابزارهای مورد

 حد در ریسک مدیریت نشود پرداخت اولیه ینههز اگر. شود داده ابزارها آموزش و هاتكنیک از مؤثر یاستفاده

 .شودنمی عملی و ماندمی باقی یک نیت

. باشدمی سازمانی ریسکِ تواناییِ مدیریتِ مؤثرِ نگهداریِ برای مستمر نگهداری هزینه هزینه، نوع دومین

 دادن ستد از خطر ریسک، فرایند مستمر یتوسعه بدون. مهم است ریسک مدیریت فرایند داشتن نگه بروز

 طور به جدید و ابزارهای هاتكنیک و است توسعه حال در نظام یک ریسک مدیریت. دارد آن وجود اثربخشی

 هایایده که ایگونه به دهند؛می ادامه خود رشد به مدیریت ریسک مفهومی هایپایه حتی. آیندمی پدید منظم

 .شوندمی پذیرفته اصلی در جریان جدید

 جان که گونههمان است، کارکنان هایمهارت یتوسعه و آموزشِ نگهداری یازمندن مؤثر ریسکِ مدیریت

 هدف سال 3-2هر  در .است جدید هاینگرش و اخیر هایتوسعه دربرگرفتن برای فرایند به دوباره بخشیدن

 .بماند بروز تا دهد قرار

 چالش یک با ایپروژه هر .وجود دارند هاپروژه در هاریسک مدیریت به مربوط هایهزینه باالخره و

 مدیریت هاریسک پیگیری و ارزیابی برای را شده ایجاد هایو هزینه شودمی مواجه ریسک در منحصربفرد

 .کندمی

 منابع و زمان صرف شامل هستند که پروژه در ریسک فرایند اجرای هایهزینه اینها: ریسک ارزیابی 

 به رسیدگی ها،تحلیل و تجزیه و هاارزیابی جامان شناسایی ریسک، هایکارگاه یا هامصاحبه در

 .باشندمی...  و ریسک گزارشات نوشتن بازنگری ریسک،

 برنامه در که اقداماتی - باشدمی ریسک به پاسخ هایبرنامه اجرای هزینه شامل: ریسک پیگیری 

 فرض ضروری شده شناسایی هایریسک با متناسب منظور بررسی به اما نیستند پروژه اولیه و اصلی
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-فرصت افزایش برداری یابهره برای و خطرات از اجتناب یا کاهش برای پیشاپیش اقدامات .شوندمی

. شوند اجرا باید افتاده عقب و احتمالی هایافتند برنامهمی اتفاق هاریسک که وقتی. شوندمی نیاز ها

 دستیابی شانسِ بهینه سازیِ برای اآنه اما شدندنمی انجام هاهزینه این بود نشده ریسكی شناسایی اگر

 .اندضروری پروژه اهداف به

 هاپروژه در واقعیتی. پرداخت شوند باید هاهزینه این باشد، جدی ریسكش مدیریت برای سازمانی اگر

 بدون فرایندی عنوان به کهصورتی در ریسک مدیریت. ثابت باشد آنها بودجه تمایل دارند که دارد وجود

. گرفته نظر در مدیریت پروژه کل بودجه در باید هاریسک ارزیابی هزینه. نیست مؤثر شود دیده اضافی یهزینه

 .باشد داشته وجود هاریسک پیگیری هایپوشاندن هزینه برای پروژه بودجه در کافی احتمال باید و

 

 پروژه با کمترین هزینه اجرای مدت کاهش

 کرد اجرا شده تعیین بودجه و زمانی برنامه چارچوب در را هپروژ نتوان دلیل هر به که هنگامی طورکلی، به

 اجرای در سهیم واحدهای و مشاوران پیمانكاران ی همكار با پروژه ریزیبرنامه تیم پروژه و کارشناسان مدیر

 .هستند پروژه مجدد ریزیبه برنامه ملزم پروژه

 و نادر مواردی در جزه ب و غالبا ه،پروژ اجرای مدت کاهش در مورد تصمیم هرگونه یا شیوه هر انتخاب

 مدت که بیابد را هاییروش و هاراه باید پروژه مدیر. دهدمی افزایش را پروژه اجرای( مستقیم)هزینه  استثنایی

 راه هر اتخاذ. دهد کاهش شده تعیین یا شده بینیپیش مدت به هزینه، کمترین افزایش با صرف را هپروژ اجرای

 .شودمی پروژه تغییر موجب پروژه، اجرای هزینه یا مدت برای کاهش روش و

 برای توانمی روندمی کار به پروژه اجرای مدت ترارزان چه هر کاهش برای که هاییراه و هاشیوه از

 ریزیبرنامه و ارزشیابی و تهیه کار که مدیرانی داشت توجه باید البته کرد استفاده هم پروژه هایکاهش هزینه

 بدون باشند کرده مشخص را پروژه اجرای یا ساخت روش بهترین و داده انجام دقت با و مطلوب ررا بطو پروژه

 پروژه اجرای هزینه کاهش برای زیادی امكان پروژه هایهدف و چارچوب، حجم، اندازه، با تغییر کاهش،

 :گرددپیشنهاد می زیر حبه شر پروژه اجرای مدت کاهش هایراه ترینداشت مهم نخواهد

 .پروژه هایوهدف حجم اندازه، چارچوب، کیفی و غییرکمیت .1

 .تجهیزات و کارکنان برداریبهره و کارایی افزایش یا عملكردی استانداردهای افزایش .2

 .بحرانی هایفعالیت همزمان یا موازی اجرای .3
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 .غیربحرانی هایفعالیت از منابع انتقال طریق از بحرانی هایفعالیت اجرایی منابع افزایش .4

 .پروژه هایفعالیت تمام یا برخی ساخت روش ییرتغ .1

 کار ساعت افزایش با) اضافی منابع از استفاده طریق از بحرانی هایفعالیت اجرایی منابع افزایش .3

 مدت توانمی بحرانی، هایفعالیت اجرایی منابع افزایش و تعطیل روزهای در انجام کار روزانه،

 .(داد کاهش را آنها اجرای

 

 یریگنتیجه -8

شوند. نتیجه نهائی برنامه ها و فرآیندهای عملیاتی از دریچه ریسک نگریسته میامروزه تقریباً تمامی فعالیت

های بیشتر باشد، زیرا این تنها راه بهبود عملكرد است. اگرچه راهبردی باید ایجاد ظرفیت برای پذیرش ریسک

ها به جای آنكه خود پذیرند، بشناسند. شرکتیهایی را که مها باید ریسکبرای گسترش این ظرفیت، شرکت

ها باشند. ور کنند، باید قادر به انتخاب عقالیی ریسکرا براساس حدس و گمان یا شایعه در عدم اطمینان غوطه

 توان یافت که اهمیت مدیریت فعاالنه ریسک را درک نكرده باشد.امروزه، به ندرت سازمان یا شرکتی می

ایش عدم قطعیت در زنجیره تامین و بروز عواملی نظیر مسائل سیاسی، نوسانات تقاضا، چنین به دلیل افزهم

پذیری مجبور به ها برای کاهش آسیبهای مالی و حوادث طبیعی و ...، سازمانتغییرات تكنولوژی، ناپایداری

 بندی ریسک هستند که این امر نقش مهمی در مدیریت ریسک دارد. شناسایی و در نهایت رتبه
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