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 چکیده
ي گوناگونی وجود دارد. مدیریت ها سکیربودن،  فرد منحصربهي عمرانی به دلیل ها پروژهدر چرخۀ عمر 

زمـان، هزینـه، کیفیـت و     ازجملـه براي دستیابی به اهداف پروژه،  ندهایفرآ نیتر مهمیکی از  عنوان بهریسک 
ي عمرانی شهرداري شیراز ها پروژهي مؤثر بر ها سکیرمحدوده شناخته شده است. هدف این پژوهش ارزیابی 

ریسک مربوط  49ابتدا بر اساس پیشینۀ پژوهش و مستندات موجود در شهرداري شیراز،  ،. در این مطالعهاست
ي عمرانی شناسایی و در نه گروه شامل نیروي کار، مواد و مصـالح، تجهیـزات، پیمانکـار، مشـاور،     اه پروژهبه 

، احتمـال وقـوع و شـدت تـأثیر     نامـه  پرسشي شدند. با توزیع بند دسته، قراردادي و محیطی وهوا آبکارفرما، 
 نیتر مهمحتمال و اثر، بر اهداف ارزیابی و ارزش هر ریسک محاسبه شد؛ سپس با توجه به ماتریس ا ها سکیر
با روش  ها سکیرشناسایی شدند و از طریق مصاحبه با خبرگان، هشت ریسک بحرانی انتخاب شد.  ها سکیر

ـ اولودهی و وزن ،Expert Choice افزار نرممراتبی و  فرآیند تحلیل سلسله ي شـدند. نتـایج نشـان    بنـد  تی
 رو روبـه و  ازین شیپاز سوي پیمانکار، تأخیر در فعالیت  شده ارائهي بند زماني و برنامۀ زیر برنامهضعف  دهد یم

ي عمرانی شـهرداري شـیراز   ها پروژهدر  ها سکیر نیتر مهمشدن با مشکالت مالی به دلیل ناتوانی پیمانکار، 
 هـا  سـک یر، برنامۀ پاسخ به ها پروژهي موجود در ها تیمحدودو  ها سکیربا توجه به اولویت  تیدرنها. هستند

 ارائه شد.
 ي عمرانی، شهرداري شیراز، ماتریس ریسکها پروژهمدیریت ریسک، ارزیابی ریسک،  :واژگان کلیدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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مقدمه .1
ي عمرانی کـهها پروژه. تعداد استصنایع  نیزتریبرانگ چالشیکی از پویاترین و  وساز ساختصنعت 

یکی از عنوان بهي عمرانی ها پروژه، بسیار زیاد است. مدیریت ریسک در اند دهینرسدر زمان مقرر به پایان 
زمـان، هزینـه و کیفیـت شـناخته شـده اسـت       ازجملهبراي دستیابی به اهداف پروژه،  ندهایفرآ نیتر مهم

.)2017، 1 رستمی و ادوازا(
ها پروژهي زیربنایی افزایش یافته است که این ها پروژهي اقتصادي، تقاضا براي ها شرفتیپبه دلیل 

و به همین دلیل معمـوالً در مقایسـه بـا سـایر هستنداز مرحلۀ آغاز تا پایان ي فراوانی ها یدگیچیپشامل 
منجـر بـه کمبـود زمـان، توانند یمو  گذاشتهتأثیر  ها پروژهبر اهداف  ها سکیرهستند.  تر سکریرصنایع پ

ي درور بهـره افزایش  منظور بهبنابراین ؛ بودجه، خسارات مالی و محیطی و گاهی هم خسارات جانی شوند
.)2017، 2(مهاتر، تاکار و مایتی را به کار برد ها پروژهروش مدیریت ریسک در  توان یمي عمرانی ها پروژه

منجر به شکست در فرآیند مدیریت ریسک شود. این فرآینـد تواند یم ها سکیردر شناسایی  موفق نشدن
و اطالعـات الزم را بـراي را شناسـایی  هـا  آن آثـار و  هـا  سکیرتا بتوانند  کند یمبه مدیران پروژه کمک 

.)2017، رستمی و ادوازا( ي فراهم کنندریگ میتصم
را بـه ها رساختیزة خدمات شهري، وظیفۀ تأمین دهند ارائهسازمان  نیتر مهم عنوان به ها يشهردار

ي عمرانی ضـروري اسـتها پروژهي در گذار هیسرما، شهرهاعهده دارند. به دلیل افزایش جمعیت و رشد 
.)1396 (رهنما و حجازي جوشقانی،

بودن و رشد جمعیت، نیـاز ریمهاجرپذي بزرگ ایران است که با توجه به شهرها کالنشیراز یکی از 
ي مـدیریت ریسـک پـروژه درسـاز  ادهیـ پدارد. این پژوهش به ایجاد آگاهی بـراي   ها رساختیزبه توسعۀ 

ارزش زیادي براي شهرداري شـیراز تواند یمي عمرانی شهر شیراز کمک خواهد کرد و نتایج آن ها پروژه
.استهاي زیر  بنابراین پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به پرسش؛ داشته باشد

؟ستا  ماکد ي عمرانی شهرداري شیرازها پروژهي مؤثر بر ها سکیرپرسش اصلی: 
هاي فرعی: پرسش

چگونه است؟ ها سکیري بند دسته .1
چگونه است؟ ها سکیروقوع و اندازة شدت تأثیر هر یک از  احتمال .2
ي عمرانی چگونه است؟ها پروژهي مؤثر بر ها سکیري بند تیاولو .3
بـه تواند یمي عمرانی ها پروژهدر  ها سکیري شیراز چه اقداماتی را براي کاهش اثرات شهردار .4
کار گیرد؟
یی در بردارد؟ها تیمزی شوند چه ده سازمانی درست به ها سکیر اگر .5

ي عمرانی شهرداريها پروژهدر  اثرگذاري ها سکیرهدف این مطالعه، شناسایی و ارزیابی  نیتر مهم
آثـار منظـور کـاهش    شناسایی راهبردهاي الزم بـه  نیهمچناحتمال وقوع و شدت تأثیر و  بر اساسشیراز 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Rostami, Oduoza
2. Mhatre, Thakkar, Maiti
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.است ها سکیر

مبانی نظري و پیشینۀ پژوهش .2
تعریف ریسک 2-1

به حـداقل یـک هـدف پـروژهدست نیافتن که منجر به  است؛ یرقطعیغیک رویداد  ؛ریسک پروژه
توانـد  یمرخ دهد  که یدرصورت. ریسک )2017، 1(ایسالم، نپال، سکیتمور و عطارزاده ، تعریف کردشود یم
ي مختلفی تقسیمها دستهبه  توانند یمي ریسک ها عاملیا منفی بر اهداف پروژه داشته باشد.  مثبت ریتأث

يهـا  سـک یرمنجر به ایجاد  تواند یمی داشته باشند؛ زیرا منشأ یک ریسک پوشان همشوند و ممکن است 
دشوار باشد، اما بـراي موفقیـت پـروژه ضـروري تواند یمریسک  يها عاملبنابراین تشخیص ؛ دیگر شود

.)2017، 2تیا و پرابهاکار(وو، نیسر، کاپل است

مدیریت ریسک پروژهفرآیند  2-2
ي ذیـل اسـت: هـدایتنـدها یفرآ، مـدیریت ریسـک پـروژه شـامل     PMBOK3ي مطابق راهنما

ي پاسـخ بـههـا  برنامـه ي سـاز  ادهیـ پي پاسـخ؛  زیر برنامهي مدیریت ریسک؛ شناسایی، تحلیل و زیر برنامه
در یک پروژه. ها سکیرریسک؛ نظارت بر 

اهداف مدیریت ریسک پروژه، افزایش احتمال و اثر وقایع مثبت و کاهش احتمال و اثر وقایع منفـی
.دهد یمفرآیند مدیریت ریسک را نشان  1شکل در پروژه است. 

)(PMI. 2017فرآیند مدیریت ریسک  )1(شکل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Islam, Nepal, Skitmore and  Attarzadeh
2. Wu, Nisar, Kapletia and Prabhakar
3. Project Management Body Of Knowledge

برنامه ریزي مدیریت ریسک.1

ریسک شناسایی.2

پیاده سازي برنامه هاي پاسخ به ریسک. 6کیفی ریسکانجام تحلیل .3

هاي ریسک برنامه ریزي پاسخ. 5کمی ریسکانجام تحلیل  .4

بر ریسک نظارت. 7
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 مطالعات داخلی 2-3
در  هـا  سـک یري شناسـایی  بـرا  PMBOK ي از اسـتاندارد ا مقالـه ) در 1389الفت و همکـارانش ( 

 -فنی«را در چهار طبقۀ  ها سکیردر استان بوشهر استفاده کردند و  رهمسطحیغي ساخت تقاطع ها پروژه
ي بنـد  دسته »ي بیرونیها سکیر«و  »ي درونیها سکیر«، »ي مدیریتیها سکیر«، »عملکردي -کیفی

 ي کردند.بند تیاولوفازي  TOPSIS2و  AHP1ي ها روشکردند و با استفاده از 
ي تعـاونی مسـکن بـا    هـا  پـروژه ي ها سکیر) در پژوهشی به بررسی 1393بخشیان و همکارانش (

) بـراي  PMBOKي چند معیـاره پرداختنـد و از اسـتاندارد مـدیریت پـروژه (     ریگ میتصماستفاده از مدل 
شناسـایی شـده، بـه    هاي بیشتر ریسکبه این نتیجه رسیدند که  تیدرنهامدیریت ریسک استفاده کردند. 

 .هاي مسکن استاي براي مدیریت تعاونیهاي حرفهدلیل موجود نبودن سیستم و مکانیزم
ي مشارکتی شهرداري مشهد را ها پروژهي ها سکیر) در پژوهشی 1396رهنما و حجازي جوشقانی (
از دیـدگاه   توسـعه  درحـال در کشورهاي  اسیمق بزرگي توسعۀ ها پروژهبا استفاده از مدل مدیریت ریسک 

ي هـا  سـک یري محیطی پروژه شـامل  ها سکیررا در دو گروه،  ها سکیرشناسایی کردند.  گذاران هیسرما
ي محـیط  هـا  سـک یرو  »بازار و مـالی «، »قانونی«، »اجرایی«، »تکنولوژیکی«، »تکنیکی«، »مدیریتی«

ـ حماوابستگی بـه  « و» ضعف مصوبات«، »يا رشتهماهیت چند«شامل هماهنگی بین سازمانی،  ي هـا  تی
 ي کردند و براي ارائۀ راهکار از مدل سوات استفاده کردند.بند دسته »دولتی

ة اریمع چندي ریگ میتصم) در پژوهش خود به ارائۀ مدلی مبتنی بر روش 1396محقر و همکارانش (
ي سـیکاس پـارك اسـتان یـزد     قلـو  سهي ها برجي پروژة ها سکیري بند تیاولو منظور بهبهترین/ بدترین 

ي هـا  شـاخص ، شـده  شناختهي ها مدلي از ریگ بهرهبا استفاده از ساختار شکست ریسک و  ها آنپرداختند. 
ي مرتبط را استخراج کردند که عوامل سیاسی و جغرافیایی، فنی، هزینه و تأمین مـالی،  ها سکیرارزیابی 

 .هستندعوامل  نیتر مهمتیب و سازمانی به تر قراردادهامدیریت پروژه، تدارکات و 
 

 مطالعات خارجی 2-4
مبنـاي   ي سـاختمانی بـر  هـا  پـروژه ) به ارزیابی ریسک 2010و همکارانش ( 3کازیمیراس زاوادسکاز

ریسـک  «، »ریسـک خـارجی  «را در سـه گـروه    هـا  سکیرمعیاره پرداختند.  ي چندریگ میتصمي ها روش
با استفاده از روش تاپسیس  ها سکیر بر اساسرا  ها پروژهي کردند و بند دسته »ریسک داخلی«و  »پروژه

 ي کردند. درنهایت نتایج را مقایسه کردند.بند رتبه 4کوپراس خاکستري خاکستري و
ي عمرانی کشور چـین را در پـنج گـروه    ها پروژهي ها سکیر) در پژوهشی 2017و همکارانش ( 5وو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1  . Analytic Hierarchy Process 
2. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 
3. Kazimieras Zavadskas 
4. COPRAS-G 
5. Wu 
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ي هـا  سـک یر«و  »کنندگان نیتأمجزء و  کاران مانیپ«، »کار مانیپ«، »طراح«، »نفعصاحباني ها سکیر«
 نفـع صـاحبان ي مربـوط بـه   هـا  سکیري کردند و به این نتیجه رسیدند که بند دسته »ي دولتیها سازمان
 .هستند ها سکیر نیتر مهم

 کـاران  مـان یپي عمرانی ایتالیا را از دیدگاه ها پروژهي کلیدي در ها سکیر) 2017( 1رستمی و ادوازا
، »سـازمانی «، »مـالی « يهـا  گـروه عوامـل داخلـی و خـارجی در     بر اسـاس را  ها سکیرارزیابی کردند و 

ي کردند. بر اساس بند دسته »نظارتی« و» قراردادي و مقررات قانونی«، »ایمنی«، »تجاري«، »عملیاتی«
، تخمـین نادرسـت   نفعصاحباننتایج، پنج ریسک کلیدي بسیار مهم به ترتیب: تأخیر در پرداخت، تغییرات 

 .هستندي فشرده و مشکالت مالی پروژه بند زمانهزینه، 
ي تفسـیري و  بنـد  رتبه) در پژوهش خود رویکردي ترکیبی را از فرآیند 2017و همکارانش ( 2مهاتره

کـار بردنـد. رویکـرد     ي کلیـدي در یـک پـروژه عمرانـی بـه     هـا  سکیري ساز مدلي پویا براي ها ستمیس
ي عمرانـی کمـک   هـا  هپـروژ ي ریپـذ  سکیري راهبرد مناسب ریکارگ بهپیشنهادي، به مدیران پروژه براي 

ي هـا  سـک یر«، »وسـاز  سـاخت مـدیریت  «، »طراحی مهندسـی «گروه را در پنج  ها سکیر ها آن. کند یم
 يهـا  گـروه ي عملکـرد را در  هـا  شـاخص و  »تدارکات«و » ي فیزیکیها سکیر«، »اجتماعی و اقتصادي

نتـایج   بر اسـاس ي کردند. بند دسته »آموزش« و» تجارت داخلی«، »محیطی«، »نفعصاحبان «، »مالی«
 گروه انتخاب شده است. نیتر مهم عنوان به »وساز ساختمدیریت « يها سکیرمدل ارزیابی تفسیري، 

تئـوري فـازي    بر اسـاس ي پروژة ساخت مترو، ها سکیر) به ارزیابی 2017همکارانش ( و 3سامانترا
اجتمـاعی و  «، »وسـاز  سـاخت مـدیریت  «، »طراحـی مهندسـی  «را در پـنج گـروه    هـا  سـک یرپرداختند و 
 ي کردند.بند دسته »ي ایمنیها سکیر« و» ي طبیعیها سکیر«، »اقتصادي
 

 روش پژوهش .3
، اسـت ي عمرانـی شـهرداري شـیراز    هـا  پـروژه ي هـا  سکیرهدف این پژوهش ارزیابی  که آنجا از

. در ایـن مطالعـه از   اسـت تحلیلـی   -پژوهش از منظر هدف کاربردي اسـت و شـیوة پـژوهش توصـیفی    
ي و ا کتابخانـه شـد. در ابتـدا از طریـق مطالعـات      اسـتفاده ي داده، آور جمعي کیفی و کمی براي ها روش

در نـه دسـتۀ    که عامل ریسک شناسایی شد 49ستندات موجود در شهرداري شیراز، م نیچنمهاینترنت و 
، »وهوا آب«، »کارفرما«، »مشاور«، »پیمانکار«، »تجهیزات«، »مواد و مصالح«، »نیروي کار«کلی، شامل 

 5و شـدت تـأثیر   4ارزیـابی احتمـال وقـوع    منظـور  بـه ي شدند؛ سپس بند میتقس »محیطی« و» قراردادي«
یی به سؤاالت از طیف لیکرت گو پاسخبراي  استفاده شد. نامه پرسشي میدانی، مانند ها روشاز  ها سکیر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. F Oduoza 
2. Mhatre 
3. Samantra 
4. Probability 
5. Impact 
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 1امتیاز مربوط به هر یـک در جـدول    که با درجات بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد استفاده شد
و سرپرسـتان   ، نـاظرین عـالی، نـاظرین مقـیم     پروژه. جامعۀ آماري این پژوهش شامل مدیران آمده است

نمونـه انتخـاب شـدند.     عنـوان  به ها آننفر از  50تعداد که  هستندي شهرداري شیراز ها پروژهدر  ها کارگاه
، SPSS افزار نرمپایایی، با استفاده از  سنجش منظور بهو کردند ی بررس نظران صاحبرا  نامه پرسشروایی 

 ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد.
ضریب آلفـاي   روش .کند یمي عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره ریگ اندازهپایایی یک وسیلۀ 

 7/0و اگـر ضـریب آلفـا بیشـتر از      رود یمکرونباخ با تأکید بر همسانی درونی براي سنجش پایایی به کار 
 ها سکیرمقدار آلفاي کرونباخ براي هر دسته از  2. در جدول ن از پایایی مقبولی برخوردار استباشد، آزمو

 نشان داده شده است.
 

 )(PMI. 2017 احتمال و تأثیر امتیازدهی )1جدول (
 امتیاز مربوط به تأثیر امتیاز مربوط به احتمال مقیاس
 05/0 1/0 بسیار کم
 10/0 3/0 کم

 2/0 5/0 متوسط
 4/0 7/0 زیاد

 8/0 9/0 بسیار زیاد
 

 ها سکیردسته از  8براي  با آلفاي کرونباخ نامه پرسشبررسی پایایی  )2( جدول
 مقدار آلفاي کرونباخ گزینه

 904/0 نیروي کار
 737/0 مواد و مصالح
 893/0 تجهیزات
 846/0 پیمانکار
 825/0 مشاور
 932/0 کارفرما
 805/0 قراردادي
 846/0 محیطی
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 ، محاسبه شد.1، ارزش هر ریسکها سکیربراي انجام تحلیل کیفی 
(RV) = P * I                                                                                   )1(  

 .استشدت تأثیر ریسک بر اهداف  Iمقدار احتمال وقوع ریسک و  Pکه در آن 
یی که در ناحیۀ قرمز قـرار  ها سکیرنشان داده شده،  2شکل  بر اساس ماتریس احتمال و اثر که در

 آمده است. 2. نتایج در پیوست هستندمیت زیادي گیرند، داراي اه
 

 
 )(PMI. 2017 ماتریس احتمال و تأثیر) 2(شکل 

 
 

ریسک مهم در ماتریس احتمال و اثر، از طریق مصاحبه با خبرگان در شـهرداري   26پس از تعیین 
انجـام شـد و    AHPروش  بـر اسـاس  هـاي زوجـی    شیراز، هشت ریسک بحرانی مشخص شد. مقایسـه 

ي شدند. در این روش اگر نرخ بند تیاولودهی و  وزن Expert Choice افزار نرمبا استفاده از  ها سکیر
تـوان   باشد، در مقایسات زوجی سازگاري وجود دارد و بـه نتـایج مـی    1/0یا مساوي  تر کوچکناسازگاري 

را در راستاي  ها سکیرگویی به  برنامۀ پاسخ توان یم، ها سکیراعتماد کرد. پس از مشخص شدن اولویت 
با توجه به  ها سکیرگویی به  ي مربوط به اهداف پروژه ارائه کرد. پاسخدهایتهدو کاهش  ها فرصتارتقاء 

براي هـر پاسـخ    نیهمچنشود؛  یمو امکانات و منابع در اختیار تیم مدیریت پروژه انجام  ها سکیراولویت 
 .استسخ شود که مسئول اجراي مؤثر پا یمیک متولی مناسب تعیین 

 نمایش داده شده است. 3مراحل انجام پژوهش در شکل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Risk Value 

  

احتمال وقوع
0.90.0450.090.180.360.720.720.360.180.090.045

0.70.0350.070.140.280.560.560.280.140.070.035اولویت  محدودهرنگ
0.50.0250.050.10.20.40.40.20.10.050.025اولویت پایین  0/0001-0/05

0.30.0150.030.060.120.240.240.120.060.030.015اولویت متوسط0/06-0/14
0.10.0050.010.020.040.080.080.040.020.010.005اولویت باال0/15-0/99

0.050.10.20.40.80.80.40.20.10.05شدت تأثیر

تأثیر مثبت فرصت هاتأثیر منفی تهدید ها
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 ی پژوهششناس روش )3( شکل
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 مطالعۀ موردي .4
ـ میلیارد تومـان را   280و هزار  3مبلغ  1396شوراي شهر شیراز در سال  ي هـا  پـروژه راي بودجـۀ  ب

ي و بنـد  زمـان ، مطابق بـا برنامـۀ   ها پروژهعمرانی مصوب کرده است و شهرداري شیراز موظف به اجراي 
. در صورت مدیریت نکردنِ ریسک، امکان جذب بودجـه و  است 1396در طول سال  شده ینیب شیپهزینۀ 
. بـا توجـه بـه اهمیـت شناسـایی      سـت یني در زمان مقرر میسـر  بردار بهرهي عمرانی براي ها پروژهاتمام 

، ایـن  هـا  سـک یریی در راستاي پاسـخ بـه   ها دشنهایپي شهرداري شیراز و ارائۀ ها پروژهي مهم ها سکیر
 مجموعه براي مطالعۀ موردي این پژوهش انتخاب شده است.

 
 ها داده لیوتحل هیتجز .5

 هـا  سـک یري بنـد  رتبـه ، با ها پروژهدر  تجهیزات، مواد، مصالح و ...)( به دلیل وجود محدودیت منابع
بـر اسـاس    هـا  سـک یر نیتر مهم. پس از شناسایی شود یمامکان ارائۀ پاسخ مناسب به هر ریسک فراهم 

انجـام شـد. وزن    AHP طبـق نظـر خبرگـان و بـا روش     هـا  سکیري بند تیاولوماتریس احتمال و اثر، 
و نشان  است تر کوچک 1/0است که از  09/0نشان داده شده است. نرخ ناسازگاري  4در شکل  ها سکیر
ي دسـتۀ پیمانکـار، شـامل ضـعف     ها سکیر، ها پروژه در مقایسات زوجی سازگاري وجود دارد. در دهد یم

ي هـا  تیـ فعال)، تـأخیر در  485/0از سوي پیمانکار (وزن ریسک:  شده ارائهي بند زماني و برنامۀ زیر برنامه
 نیتـر  مهم) 109/0شدن با مشکالت مالی به دلیل ناتوانی پیمانکار (وزن:  رو روبه)، 144/0وزن: ( ازین شیپ
ي تـأخیر در رونـد   هـا  سـک یر. در دسـتۀ کارفرمـا   هستندي عمرانی شهرداري شیراز ها پروژهدر  ها سکیر

 هستند. ها سکیر نیتر مهم) 067/0) و کمبود نقدینگی (وزن: 086/0(وزن:  ها پرداخت
 

 
 

 با استفاده از  AHPشده در روش  استفادهي ها سکیروزن ) 4(شکل 
 Expert Choiceافزار  نرم

 
، بر اهداف زمان، هزینه و کیفیت ها سکیرارزش  بر اساسمقدار تأثیر هر دسته ریسک  5 در شکل

ي پیمانکار، کارفرما، مواد و مصـالح و قـراردادي بـه    ها دستهي مربوط به ها سکیرنشان داده شده است. 
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و بیشترین تأثیر ترتیب بیشترین تأثیر را بر اهداف دارند. بیشترین تأثیر بر زمان و کیفیت از طرف پیمانکار 
 بر هزینه از سوي کارفرما است.

 

 
 بر اهداف ها سکیرمقدار تأثیر هر دسته از  )5( شکل

 
 .، ارائه شده استشده ییشناساي ها سکیر نیتر مهمبرنامۀ پاسخ به  3در جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

نیروي  
 کار

مواد و  
 مصالح

 محیطی  قرار دادي  آب و هوا کارفرما مشاور پیمانکار  تجهیزات

یت
هم
ن ا

یزا
م

 

 ریسک ها

 میزان تأثیر ریسک ها بر اهداف

 هزینه زمان کیفیت
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 ها سکیربرنامه پاسخ به  )3( جدول

 
 

 ها شنهادیپي و ریگ جهینت .6
ي عمرانی شـهرداري شـیراز پرداختـه شـد. ابتـدا از      ها پروژهي ها سکیردر این پژوهش به ارزیابی 

ي عمرانـی،  هـا  پـروژه ي مربوط بـه  ها سکیرطریق مرور پیشینه و مستندات موجود در شهرداري شیراز، 
، وهـوا  آبا، شناسایی و در نه دسته، شامل نیروي کار، مواد و مصالح، تجهیزات، پیمانکار، مشـاور، کارفرمـ  

، ارزش هر ریسک محاسبه شد و بـا توجـه بـه    نامه پرسشي شدند. با توزیع بند دستهقراردادي و محیطی 
شناسایی شدند. از طریق مصاحبه با خبرگـان، هشـت ریسـک     ها سکیر نیتر مهمماتریس احتمال و اثر، 

ولویت ریسک عامل ریسک وزن ریسک تأثیر ریسک پیشنهادهاي پاسخ به ریسک مسئول اقدام مزایاي حاصل از اجراي برنامه پاسخ به 
ریسک

2 تأخیر در فعالیت هاي پیشنیاز 0/144 تأثیر بر زمان شناسایی و حذف عوامل ایجاد 
تأخیر در فعالیت هاي پیشنیاز

کارفرما / پیمانکار عدم تأخیر در بهره برداري از پروژه و 
تحویل به موقع

3 روبه رو شدن با مشکالت مالی 
به دلیل ناتوانی پیمانکار 0/109

تأخیر در فعالیت هاي پروژه، 
تأخیر در فعالیت هاي 

پیشنیازي

پرداخت علی الحساب به 
پیمانکار توسط کارفرما کارفرما تحویل به موقع پروژه توسط پیمانکار

7 مبهم بودن برخی از آیتم هاي 
اجرایی 0/042 تأثیر بر زمان، هزینه و کیفیت

 بررسی قرارداد ها قبل از انعقاد 
توسط مدیران پروژه و ناظرین کارفرما کاهش تأخیرات

8 تورم غیر قابل پیش بینی 0/021 تأثیر بر زمان و هزینه
در نظر گرفتن نرخ تعدیل، 
پیش پرداخت جهت خرید 

مصالح
کارفرما / پیمانکار کاهش تأخیرات

              تأثیر بر هزینه     کاهش هزینه هاي پروژه
          (افزایش هزینه هاي 

5 کمبود نقدینگی 0/067 اخذ وام، فروش اوراق مشارکت کارفرما تأمین مالی پروژه
        تأثیر بر زمان و هزینه  
        (تأخیر در فعالیت ها و 

یا مشکالت مالی)

6 نوسان زیاد قیمت مصالح 0/045 در نظر گرفتن نرخ تعدیل، 
پیش پرداخت جهت خرید 

کارفرما / پیمانکار

تحویل به موقع پروژه توسط پیمانکار

         تأثیر بر زمان و هزینه 
        (کمبود نقدینگی 
پیمانکار و رو به رو شدن 
پیمانکار با مشکالت مالی)

1 ضعف برنامه ریزي و برنامه 
زمانبندي  ارائه شده از سوي  0/485 تهیه برنامه زمانبندي توسط 

کارفرما و ارائه به پیمانکار
کارفرما        تأثیر بر زمان و هزینه   عدم تأخیر در بهره برداري از پروژه

       (تأخیر در بهره برداري)

4 تأخیر در روند پرداخت ها 0/086

 تسریع در بررسی صورت 
وضعیت پیمانکاران   ، تسریع 

بررسی و ممیزي اسناد در واحد 
هاي مالی

کارفرما
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بـر  ي شـدند.  بنـد  تیاولودهی و  وزن مراتبی، با روش فرآیند تحلیل سلسله ها سکیربحرانی انتخاب شد و 
از سـوي پیمانکـار، تـأخیر در     شـده  ارائـه ي بند زماني و برنامۀ زیر برنامهضعف  آمده دست بهنتایج  اساس

در  هـا  سـک یر نیتـر  مهـم شدن با مشکالت مالی بـه دلیـل نـاتوانی پیمانکـار،      رو روبهو  ازین شیپفعالیت 
ي هـا  پـروژه ي مؤثر بـر  ها سکیر نیتر مهم که نیاتوجه به  . باهستندي عمرانی شهرداري شیراز ها پروژه

با انتخاب پیمانکـاران داراي تخصـص و    توان یمعمرانی شهرداري شیراز مربوط به زمان و هزینه است، 
 و ارائۀ خدمت به شهروندان کاست. ها پروژهي از بردار بهرهتجربه و توان مالی، از تأخیر در 

اسـتفاده   هـا  سـک یر نیتـر  مهمدر شناسایی  ها روشاز سایر  توانند یمهاي آتی  محققان در پژوهش
ي فازي را براي در نظـر گـرفتن   ریگ میتصمي ها روش توانند یم ها سکیري بند تیاولودر  نینچهمکنند؛ 

 عدم قطعیت در نظر خبرگان به کار گیرند.
 

 ي پژوهشها تیمحدود .7
شـدن توزیـع و    بـر  زمـان ، منجـر بـه   منطقه 11ي عمرانی شهرداري شیراز در ها پروژهپراکندگی  .1
 شد. ها نامه پرسشي آور جمع

به طوالنی شدن زمان اجراي آن انجامید که بر مقـدار دقـت   ، نامه پرسش در ها تعداد زیاد پرسش .2
 نبوده است. ریتأث یکنندگان ب شرکت يها پاسخ
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 ها پیوست
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1][2][3][5][7][8][9][10][11]
1.ریسک هاي نیروي کار

**کمبود نیروي اجرایی پیمانکار1
*****استفاده بیش از حد از کارگران غیر ماهر2
**عدم استفاده یا استفاده بیش از حد از کارگران بومی3

2.ریسک هاي مواد و مصالح      
**کمبود مواد و مصالح4
*****تاخیر در تهیه مصالح5
****نوسان زیاد قیمت مصالح6
**تغییر در مشخصات مصالح7

3.ریسک هاي تجهیزات   
استفاده از تجهیزات براي مدت کوتاه8
*****نقص و عیب تجهیزات و ماشین آالت9
****کافی نبودن و نامناسب بودن تجهیزات10

4.ریسک هاي پیمانکار
**ضعف در چارت سازمانی و عوامل اداري پیمانکار11
***عدم هماهنگی بین قسمت هاي مختلف پیمانکار12
*عدم وجود مدارك فنی ( نقشه ها و دستورالعمل ها و ...)13
*عدم مطالعه بر روي روش هاي ساخت توسط پیمانکار14
**** ضعف برنامه ریزي و برنامه زمانبندي پروژه ارائه شده از سوي پیمانکار15
***ضعف در اداره پروژه یا ضعف مدیریتی16
*آگاهی کم پیمانکار از تکنولوژي ساخت17
*رو به رو شدن با مشکالت مالی به خاطر ناتوانی پیمانکار18
*تاخیر در فعالیت پیش نیاز19
*گرفتن پروژه هاي متعدد و بیش از حد مجاز20
**.عدم آگاهی و شناخت پیمانکار از محیط اجرایی پروژه21

5.ریسک هاي مشاور
****اشتباه در مشخصات فنی و طراحی22
*ضعف فنی عوامل مشاوره در پروژه به ویژه در قسمت نظارت23
*تأخیر در تصویب پیمانکار به وسیله مهندس مشاور و عدم ارزیابی صحیح24
*فقدان هماهنگی بین قسمت هاي مختلف مشاور25
*کندي روند پاسخ دادن به در درخواست هاي پیمانکار و انجام تست ها و نظارت ها26

6. ریسک هاي کارفرما
**تاخیر در تحویل سایت27
*دستور توقف و یا عدم صدور مجوز فعالیت از سوي کارفرما،مدیریت طرح، نظارت، طراح28
*تغییرات دستور کار از سوي کارفرما29
*تصمیم گیري هاي کند کارفرما30
*تاخیر در روند پرداخت ها31
*کمبود نقدینگی32
*ناهماهنگی بین قسمت هاي مختلف کارفرما33
*ارزیابی ضعیف پیمانکار34
*تعدد سطوح تصمیم گیري در قسمت هاي مختلف کارفرما35
**وجود معارض36
**تاخیر در تحویل انشعاب و رفع معارض37
*ضعف در برآورد هزینه هاي واقعی پروژه38

7. آب و هوا
******شرایط بد جوي و محیطی حاکم بر سایت39

8. قراردادي
*شکل و محتواي قابل تفسیر چند وجهی مفاد قرارداد40
*عدم تفکیک و تعریف مسئولیت ها براي اجراي پروژه41
*نامناسب بودن قرارداد با شرایط موجود42
***واقعی نبودن زمان پروژه43
*مبهم بودن برخی از آیتم هاي اجرایی44

9.ریسک هاي محیطی
***قوانین و دستورالعمل هاي صادره توسط دولت و بانک45
*****تورم غیر قابل پیش بینی46
**کمبود بودجه دولت در بخش تسهیالت47
**افزایش هزینه هاي ناشی از بخش یارانه ها48
*عدم امنیت در بیشتر مناطق (نبود پاسگاه)49
**کمبود امکانات بهداشتی50

منابع و مراجع مورد استفاده
ریسک هاي شناسایی شده در مصاحبه شرح ریسک شماره
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IDعامل هاي ریسک
      احتمال وقوع        

 ( میانگین پاسخ ها)
شدت تأثیر روي کیفیت 

(میانگین پاسخ ها)
ارزش ریسک 

(P*Iq)
شدت تأثیر روي زمان 

(میانگین پاسخ ها)
ارزش ریسک 

(P*It)

شدت تأثیر روي هزینه 
(میانگین پاسخ ها)

ارزش ریسک 
(P*IC)

ریسک هاي نیروي کار
0.460.210.09660.3960.182160.3640.16744کمبود نیروي اجرایی پیمانکار1
0.4260.260.110760.2360.1005360.130.05538استفاده بیش از حد از کارگران غیر ماهر2

عدم استفاده یا استفاده بیش از حد از کارگران 3
0.4680.1420.0664560.160.074880.1320.061776بومی

ریسک هاي مواد و مصالح
0.5640.40.22560.4460.2515440.4040.227856کمبود مواد و مصالح4
0.3840.1480.0568320.420.161280.1780.068352تاخیر در تهیه مصالح5
0.5640.3880.2188320.3680.2075520.4360.245904نوسان زیاد قیمت مصالح6
0.5740.2680.1538320.2420.1389080.240.13776تغییر در مشخصات مصالح7

ریسک هاي تجهیزات
0.3780.2280.0861840.2880.1088640.240.09072استفاده از تجهیزات براي مدت کوتاه8
0.4960.1880.0932480.3920.1944320.2240.111104نقص و عیب تجهیزات و ماشین آالت9

0.4320.2820.1218240.3920.1693440.2320.100224کافی نبودن و نامناسب بودن تجهیزات10
ریسک هاي پیمانکار

ضعف در چارت سازمانی و عوامل اداري 11
0.3680.2160.0794880.3080.1133440.1250.046پیمانکار

عدم هماهنگی بین قسمت هاي مختلف 12
0.4280.2260.0967280.3840.1643520.110.04708پیمانکار

عدم وجود مدارك فنی ( نقشه ها و 13
0.30.3580.10740.3840.11520.3540.1062دستورالعمل ها و ...)

عدم مطالعه بر روي روش هاي ساخت بوسیله 14
0.3960.4040.1599840.40.15840.2260.089496پیمانکار

ضعف برنامه ریزي و برنامه زمانبندي پروژه 15
0.6440.3560.2292640.7080.4559520.2060.132664ارائه شده از سوي پیمانکار

0.50.220.110.4240.2120.2360.118ضعف در اداره پروژه یا ضعف مدیریتی16
0.5160.3840.1981440.420.216720.2080.107328آگاهی کم پیمانکار از تکنولوژي ساخت17

روبرو شدن با مشکالت مالی به خاطر ناتوانی 18
0.5280.2560.1351680.4520.2386560.1690.089232پیمانکار

0.5480.2080.1139840.7520.4120960.1960.107408تاخیر در فعالیت پیش نیاز19
0.320.2160.069120.2420.077440.1010.03232گرفتن پروژه هاي متعدد و بیش از حد مجاز20

عدم آگاهی و شناخت پیمانکار از محیط 21
0.3640.2780.1011920.3560.1295840.20.0728اجرایی پروژه

ریسک هاي مشاور
0.380.4380.166440.4360.165680.3920.14896اشتباه در مشخصات فنی و طراحی22

ضعف فنی عوامل مشاوره در پروژه به ویژه در 23
0.3520.380.133760.260.091520.1650.05808قسمت نظارت

تاخیر در تصویب پیمانکار به وسیله مهندس 24
0.3420.1060.0362520.1740.0595080.1220.041724مشاور و عدم ارزیابی صحیح

فقدان هماهنگی بین قسمت هاي مختلف 25
0.350.1860.06510.2320.08120.110.0385مشاور

کندي روند پاسخ دادن به در درخواست هاي 26
0.3320.1280.0424960.3920.1301440.0960.031872پیمانکار و انجام تست ها و نظارت ها

ریسک هاي کارفرما
0.4080.0670.0273360.3920.1599360.1260.051408تاخیر در تحویل سایت27

دستور توقف و یا عدم صدور مجوز فعالیت از 28
0.3920.1950.076440.3840.1505280.2040.079968سوي کارفرما، مدیریت طرح، نظارت، طراح

0.5240.1380.0723120.40.20960.2580.135192تغییرات دستور کار از سوي کارفرما29
0.510.1130.057630.4480.228480.1630.08313تصمیم گیري هاي کند کارفرما30
0.7040.2460.1731840.420.295680.1080.076032تاخیر در روند پرداخت ها31
0.6320.2440.1542080.4160.2629120.1070.067624کمبود نقدینگی32
0.3480.210.073080.2160.0751680.1140.039672ناهماهنگی بین قسمت هاي مختلف کارفرما33
0.3560.2840.1011040.3780.1345680.2120.075472ارزیابی ضعیف پیمانکار34

تعدد سطوح تصمیم گیري در قسمت هاي 35
0.4880.1950.095160.250.1220.1360.066368مختلف کارفرما

0.4640.1020.0473280.2480.1150720.1480.068672وجود معارض36

0.3720.110.040920.1420.0528240.1160.043152تاخیر در تحویل انشعاب و رفع معارض37

0.5160.2520.1300320.150.07740.7360.379776ضعف در برآورد هزینه هاي واقعی پروژه38
آب و هوا

0.4080.140.057120.460.187680.1030.042024شرایط بد جوي و محیطی حاکم بر سایت39
ریسک هاي قرار دادي

شکل و محتواي قابل تفسیر چند وجهی مفاد 40
0.3580.2360.0844880.3250.116350.3080.110264قرارداد

عدم تفکیک و تعریف مسئولیت ها براي اجراي 41
0.30.0990.02970.1920.05760.1050.0315پروژه

0.3080.2020.0622160.4120.1268960.2020.062216نامناسب بودن قرارداد با شرایط موجود42
0.460.1480.068080.7680.353280.1960.09016واقعی نبودن زمان پروژه43
0.40.2960.11840.4020.16080.2330.0932مبهم بودن برخی از آیتم هاي اجرایی44

ریسک هاي محیطی

قوانین و دستورالعمل هاي صادره توسط دولت 45
0.3640.1240.0451360.1710.0622440.1430.052052و بانک

0.5240.220.115280.2680.1404320.440.23056تورم غیر قابل پیش بینی46
0.380.090.03420.1060.040280.1010.03838کمبود بودجه دولت در بخش تسهیالت47
0.3080.0610.0187880.1080.0332640.0970.029876عدم امنیت در بیشتر مناطق (نبود پاسگاه)48
0.1440.0980.0141120.0970.0139680.0940.013536کمبود امکانات بهداشتی49
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