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ــا وجــود  ــاوری پیشــرفته می انجامــد، تحقیــق و توســعه نامیــده می شــود، ب ــه فّن ــوع کــه ب تحقیقــات ســازمان یافته، از آن ن
ــه رو  ــی روب ــا مشــکات فراوان ــن پروژه هــا ب ــد انجــام ای محاســن پروژه هــای تحقیــق و توســعه بســیاری از ســازمان ها در فراین

ــج  ــب نتای ــک ترکی ــه کم ــک، ب ــل ریس ــته بندی عوام ــف و دس ــن تعری ــق ضم ــن تحقی ــت ای ــن واقعی ــه ای ــه ب ــا توج ــوند. ب می ش
ــم  ــی حاک ــی و معلول ــط عل ــی رواب ــک ها و ارزیاب ــدی ریس ــه رتبه بن ــازی ب ــرایط ف ــبکه ای و DEMATEL در ش ــل ش ــد تحلی فراین
بــر آن هــا پرداختــه اســت .روش پیشــنهادی ذکرشــده در شــرکت تحقیقاتــی آلفــا به صــورت مطالعــه مــوردی مــرور شــده و نتایــج 
ــع علمــی، ســرمایه در گــردش و کیفیــت پاییــن ایده هــا در فراینــد انجــام  ــه مناب نشــان دهنده اهمیــت عوامــل ســطح دسترســی ب

ــت.  ــی اس ــای تحقیقات پروژه ه

واژگان کلیدی:

پروژه های تحقیقاتی، ارزیابی و اولویت بندی عوامل ریسک، فرایند تحلیل شبکه ای، DEMATEL  فازی

1( مقدمه 

ازآنجاکــه در یــک ســازمان، کلیــه برنامه هــا به منظــور 
افزایــش درآمدهــا و کاهــش هزینه هــا و همچنیــن افزایــش 
احتمــال کســب درآمــد و کاهــش احتمــال صــرف هزینــه 
اجــرا می شــوند، ازایــن رو ارزیابــی و مدیریــت ریســک نیــز 
ــازمان  ــر س ــردی در ه ــع راهب ــزی جام ــی از برنامه ری بخش
ــک  ــت ی ــن موفقی ــرای تضمی ــزی ب ــن برنامه ری ــت. ای اس
ــای  ــه روی پروژه ه ــازمان هایی ک ــی و س ــازمان تحقیقات س
ــرا  ــی اســت، زی ــد بســیار حیات 1R&D و 2NPD کار می کنن

فراینــد NPD و R&D بــا پیچیدگــی و ریســک باالیــی 
تحقیقاتــی،  پروژه هــای  طرفــی  ]8[از  اســت.  همــراه 
نیازمنــد حجــم وســیع ســرمایه گذاری بــوده  معمــوالً 
فــراوان همــراه هســتند. در  بــا عــدم قطعیت هــای  و 

ــل   ــک های غیرقاب ــیاری از ریس ــرمایه گذاری بس ــد س فراین
بــرای  بنابرایــن ســازمان ها  پیش بینــی وجــود دارنــد، 
دنبــال  بــه  تحقیقاتــی  پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری 
روش هایــی بــرای کاهــش ریســک و مدیریــت آن هســتند، 
ازایــن رو الزم و ضــروری اســت تــا بــا اســتفاده از روش هــای 
علمــی، ضمــن تحلیــل و مدل ســازی ریســک های مذکــور، 
راهبــرد مشــخصی بــرای مدیریــت ریســک در فراینــد 
اجــرای این گونــه طرح هــا تدویــن شــود. در حقیقــت، 
ــک  ــط دینامی ــک محی ــی، در ی ــای تحقیقات ــب پروژه ه اغل
ــک  ــان و ریس ــدم اطمین ــه ع ــود ک ــرا می ش ــده اج و پیچی
ــت  ــن مدیری ــت. بنابرای ــی آن هاس ــای ذات ــزو ویژگی ه ج
مؤثــر ریســک ها از الزامــات حیاتــی ایــن پروژه هاســت.

گرچــه مدیریــت ریســک یکــی از حوزه هــای مدیریــت 

1. Research & Development
2. New Product Development
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پــروژه اســت، برخــی محققیــن مدیریــت پــروژه را معــادل 
مدیریــت ریســک پروژه هــا تعریــف نموده انــد. هــدف 
ــت  ــال موفقی ــش احتم ــا، افزای ــک پروژه ه ــت ریس مدیری
ــی  ــایی و ارزیاب ــق شناس ــن کار از طری ــت و ای ــروژه اس پ
ــش  ــت کاه ــی جه ــه ی روش های ــک ها، ارائ ــد ریس نظام من
یــا حــذف آن هــا و حداکثرســازی فرصت هــا صــورت 

]4[ می گیــرد. 

2( مبانی نظری پژوهش

ــروژه را "مجموعــه تاش هــای  ــروژه، پ انســتیتو مدیریــت پ
موقتــی بــرای تحقــق یــک تعهــد، یــا ایجــاد یــک 
ــراری و  ــخص، غیرتک ــات مش ــه ی خدم ــا ارائ ــول ب محص
منحصربه فــرد"، مدیریــت پــروژه را "فراینــدی یکتــا و 
هماهنــگ  فعالیت هــای  از  مجموعــه ای  شــامل  یگانــه، 
و کنترل شــده بــا زمــان شــروع و خاتمــه جهــت نیــل 
ــه  ــا توج ــن ب ــای معی ــا نیازمندی ه ــخص ب ــدف مش ــه ه ب
ــک  ــع" و ریس ــه و مناب ــان، هزین ــای زم ــه محدودیت ه ب
ــی کــه اگــر اتفــاق  را "رویــدادی نامطمئــن یــا موقعیت
بی افتــد، بــر هــدف پــروژه تأثیــر مثبــت یــا منفــی خواهــد 

می نمایــد.]3[ تعریــف  گذاشــت" 

مدیریــت ریســک در دوره رنســانس در قــرن شــانزدهم 
میــادی مطــرح گردیــد. از ســال 1990میــادی مدل هــای 
ــده  ــا ارائه ش ــت ریســک پروژه ه ــه مدیری ــی در زمین مختلف
کــه از آن جملــه می تــوان بــه مــدل Bohem در ســال 
ــن مــدل  1991، مــدل Wideman در ســال 1992 و چندی

ــرد. ــاره ک ــدل PMBOK در ســال 2008 اش ــا م ــر ت دیگ
هــدف از مدیریــت ریســک پیش بینــی آینــده نیســت، بلکــه 
آگاهــی و درک صحیــح و جامعــی از پــروژه و اخــذ تصمیــم 
ریســک، شناســایی  برنامــه مدیریــت  اســت.  به موقــع 
ــل کمــی ریســک،  ــی ریســک، تحلی ــل کیف ریســک، تحلی
ــرل و  ــه کنت ــک، برنام ــه ریس ــخ( ب ــش )پاس ــه واکن برنام
پیگیــری ریســک اســت، شــکل زیــر به طــور اجمالــی 

مطلــب را شــرح می دهــد. ]4[

 برنامه ریزي مدیریت ریسک 

 تحلیل کیفي ریسک
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شکل1: مدل مدیریت ریسک]5[

3( پیشینه پژوهش

ــورد  ــروژه م ــک پ ــت ریس ــه 1990 مدیری ــال های ده از س
ــای  ــاس رویکرده ــن اس ــر ای ــه و ب ــدی قرارگرفت ــه ج توج
پــروژه  ریســک  مدیریــت  و  ارزیابــی  بــرای  متفاوتــی 

]3[ اســت.  ارائه شــده 
هیلســون و هیولــت1 در مقالــه ی خــود، مدیریــت اثربخــش 
ریســک را نیازمنــد ارزیابــي رویدادهــا و شــرایط غیرحتمــي 
ــال  ــتند: احتم ــد هس ــاً داراي دو بع ــه عموم ــد ک مي دانن
ــس از  ــا پ ــوع. آن ه ــر آن در صــورت وق ــداد و اث ــوع روی وق
ــک  ــی ریس ــف ارزیاب ــای مختل ــل روش ه ــی و تحلی بررس
ــال  ــت احتم ــي درس ــه ارزیاب ــد ک ــان مي دارن ــان بی در پای
ریســک بدیــن دلیــل در اثربخشــي فراینــد ریســک اهمیــت 
ــت  ــال، دق ــي احتم ــتباه در ارزیاب ــورت اش ــه در ص دارد ک
ریســک هاي  شــده  کــم  ریســک ها  اولویت گــذاري 
مهم تــر مــورد کم توجهــي قــرار مي گیــرد و در نتیجــه 
ــاب  ــبی انتخ ــای نامناس ــبي واکنش ه ــاي نامناس واکنش ه
مي شــود کــه مدیریــت ریســک را بــا شکســت روبــرو 

مي ســازد]9[
الوســون2 و همــکاران در مقالــه ای مدلــی را جهــت انتخــاب 
ــه  ــی ریســک ارائ ــه ارزیاب ــا توجــه ب ــی ب طرح هــای تحقیقات
می دهنــد، در حقیقــت در ایــن مــدل طرح هــای تحقیقاتــی 
کــه  به این ترتیــب  می شــوند  پایــش  مرحله به مرحلــه 
آن هــا شــش معیــار به عنــوان مراحــل پایــش تعریــف 
ــایی  ــا شناس ــک های پروژه ه ــه ریس ــر مرحل ــرده و در ه ک
فنــی،  از:  عبارت انــد  معیارهــا  ایــن  ارزیابی شــده اند،  و 
شــرکتی و راهبــردی، حقوقــی، بــازار، مالی و عملیاتــی.]12[

1. Hillson & Hulett
2. Lawson
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عمرانــي  شــرکت هاي  موفقیــت  همــکاران  دیکمــن1و 
بین المللــي، عمدتــاً  بازارهــاي  در  اجــراي طــرح  در  را 
از  ناشــي  ریســک هاي  مدیریــت  چگونگــي  از  ناشــي 
ــل ریســک مخصــوص  ــز عوام ــان و نی شــرایط کشــور میزب
طــرح مي داننــد. آن هــا الگویــي تدویــن کرده انــد کــه 
ریســک افزایــش هزینه هــاي2 طرح هــاي بین المللــي را 
ــوده و  ــرآورد نم ــذاري3 ب ــاي اثرگ ــتفاده از نموداره ــا اس ب
ــد.  ــام مي ده ــازي انج ــق ف ــا منط ــک ها را ب ــي ریس ارزیاب
ــی  آن هــا کلیــه محاســبات خــود را روی یــک طــرح عمران

کرده انــد.]8[ پیاده ســازی  ترکیــه  کشــور  در 
رات4 مســئله ی مدیریــت ریســک را بســیار پیچیــده دانســته 
ــد،  ــن فراین ــاي ای ــن گام ه ــي از مهم تری ــاد دارد یک و اعتق
ــي آن  ــاي اصل ــي از مؤلفه ه ــه یک ــوده ک ــک ب ــل ریس تحلی
ارزیابــي ریســک اســت. پــس از بررســي معنــاي ریســک، بــه 
مفهــوم تحلیــل ریســک فنــاوری اطاعــات، و نیــز بررســي 
مزایــا و معایــب روش کیفــی و کمــی تحلیــل ریســک 
ــي  ــه ارزیاب ــت ک ــري وي آن اس ــت. نتیجه گی ــه اس پرداخت
صحیــح ریســک و احتمــال وقــوع آن، تصویــری از اثــر آن بــر 
ــد. ]13[ ــت مي ده ــي به دس ــتم اطاعات ــرد کل سیس کارک

ــر ایــن باورنــد کــه بنــا بــه دالیلــي  هوانــگ5 و همــکاران ب
ــال  ــي و احتم ــاي تحقیقات ــکي بودن فعالیت ه ــد ریس مانن
برخــي  وارد  خصوصــي  بنگاه هــاي  طرح هــا،  ناکامــي 
بنیــادي(  تحقیقــات  به ویــژه  )و  پژوهشــي  حوزه هــاي 
ــورهاي  ــیاري از کش ــر، در بس ــن خاط ــه همی ــوند. ب نمي ش
در  ســرمایه گذاري  بــه  مبــادرت  دولت هــا  پیشــرفته 
ــد.  ــرفته مي نماین ــاي پیش ــعه ي فناوري ه ــاي توس برنامه ه
از نظــر آن هــا انتخــاب طرح هــا نوعــي تصمیم گیــري 
کارگروهــي  توســط  معمــوالً  کــه  اســت  چندصفتــي6 
انجــام  دولتــي  و  دانشــگاهي، صنعتــي  کارشناســان  از 

]10 مي گیــرد.]
بودیــا و داســکالو7 بــر ایــن باورنــد کــه مدیریــت طرح هــاي 
تحقیقاتــي آکنــده از عــدم حتمیــت و پیچیدگي هســتند. در 
تحقیقــات، مؤلفه هایــي از خاقیــت و نــوآوري حضورداشــته 
و بدین جهــت، پیش بینــي دقیــق نتایــج بســیار دشــوار 

ــراي  ــد روش هــاي فــازي، راهــکاري ب اســت. آن هــا معتقدن
طرح هــا  مدیریــت  در  ریســک  واقع گرایانــه ي  ارزیابــي 
ــه تشــریح و کاربســت  ــا ب ــاس، آن ه ــن اس ــر ای هســتند. ب
ــه ي  ــو، دو مرحل ــن الگ ــد. در ای ــازي پرداخته ان ــوي ف الگ
اصلــي وجــود دارد: شناســایي ریســک بــا اســتفاده از 
نقشــه هاي ریســک و ســاخت اجــزاي الگــو بــراي اســتنتاج 

ــازي. ]6[ ف
جیانــگ و ُروان8، بــا عنایــت به مشــکات موجــود در ارزیابي 
ریســک هاي مترتــب بــر ســرمایه گذاري در طرح هــاي 
صنعتــي فنــاوري پیشــرفته ماننــد نبــود روشــي نظام منــد 
و توســل زیــاد بــه ذهنیــات، و نیــز بــراي بهبــود کارایــي و 
اثربخشــي ارزیابي هــا، بــه تلفیــق دو روش تحلیــل سلســله 
پس انتشــار  عصبــي  شــبکه هاي  و   )9AHP(  مراتبــي 
پرداختــه و مــدل تــازه اي بــراي ارزیابــي ریســک در 

طرح هــاي فنــاوري پیشــرفته ارائــه کرده انــد.]11[
چیانــگ و چــه10 در مقالــه ی خــود بــراي امــکان اســتفاده از 
ــعه ي  ــاي توس ــدي طرح ه ــراي اولویت بن ــه ب ــاي اولی داده ه
محصــوالت جدیــد )NPD( و بــراي حــل مشــکل اطاعــات 
ناقــص و محیــط نامطمئــن، تحلیــل فــازي پوششــي داده هــا 
بــراي ارزیابــي و رتبه بنــدي طرح هــا را مــورد اســتفاده 
قــرار داده انــد. بــراي کمــک بــه شــرکت ها در کنتــرل بخــش 
ــي و  ــراي ارزیاب ــي ب ــه الگوی ــن مطالع ــن NPD، در ای آغازی
رتبه بنــدي طرح هــا تدویــن مي شــود کــه ترکیبــي از 

AHP فــازي و تحلیــل فــازي پوششــي داده هاســت.]7[

4( مدل مفهومی پژوهش

در پژوهــش حاضــر، چرخــه عمــر پروژه هــای تحقیقاتــی از 
طریــق برگــزاری دو جلســه تحلیــل خبرگــی بــا تیــم خبــره 
مــورد اســتفاده در تحقیــق اســتخراج و طــی یــک جلســه 
ــره پژوهــش حاضــر و  ــم خب ــا حضــور تی ــی ب ــان ذهن طوف
ــد،  ــی گردی ــه نهای ــورد مطالع ــازمان م ــن س ــایر محققی س
ــزاری دو  ــا برگ ــرگان ب ــرات خب ــتفاده از نظ ــا اس ــپس ب س
جلســه تحلیــل خبرگــی ریســک های هــر مرحلــه شناســایی 

1. Deykman
2. cost overrun
3. influence diagram
4. Rot
5. Huang

6. multiple attribute decision
7. Bodea & Dascalu
8. Jiang & Ruan
9. Analytical Hierarchy Process 
10. Chiang & Che
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و طــی دو مرحلــه تحلیــل خبرگــی و یــک مرحلــه طوفــان 
در  غربــال شــدند.  ریســک های شناسایی شــده  ذهنــی 
ــده  ــان داده ش ــده نش ــش انجام ش ــد پژوه ــکل )2( رون ش

ــکل  ــده در ش ــان داده ش ــدل نش ــای م ــت.کلیه مؤلفه ه اس
ــده اند. ــریح ش ــی تش ــد روش شناس )2(، در بن

 
 ریسکهاي مرحله اتمام

ریسک هاي مرحله 
 پروپوزال پروژه ها

ریسکهاي مرحله قرارداد 
 پروژهها

ریسکهاي مرحله طرح 
 مدیریت پروژه ها

ریسکهاي مرحله گزارش 
 وضعیت پروژه

 ریسک هاي مرحله فرصت تحقیق

   فازي(DEMATELنقشه انتشار ریسک )با استفاده از 

  فازي(DEMATEL فازي و ANPروشریسکهاي تمام مراحل به ترتیب اولویت )تلفیق 

شکل 2: مدل مفهومی پژوهش )نویسنده(

5( روش شناسی

ــش، در  ــداف پژوه ــوع و اه ــت موض ــه طبیع ــه ب ــا توج ب
ایــن پژوهــش نیــاز بــه دو دســته داده اصلــی داریــم، 
ــته  ــی و دس ــای تحقیقات ــر پروژه ه ــه عم ــته اول چرخ دس
ــه از چرخــه اســت،  دوم ریســک های موجــود در هــر مرحل
ــن از  ــار ت ــرات چه ــتفاده از نظ ــا اس ــور ب ــای مذک داده ه
مدیــران ســازمان مــورد مطالعــه، به دســت آمده اســت.

5-1( شناسایی چرخه عمر پروژه های تحقیقاتی

پــس از بررســی مشــخص شــد در شــرکت آلفــا، پــروژه بــر 
اســاس پاســخ بــه یــک نیــاز ) نیــاز بــازار، فرصــت، تهدیــد 
و...( متولــد می شــود. در ایــن مرحلــه بــر اســاس ایده هــای 
ــا  ــه ب ــوند ک ــد می ش ــادی متول ــای زی ــون، پروژه ه گوناگ
ــا،  ــرکت آلف ــود در ش ــع موج ــت مناب ــه محدودی ــه ب توج
ــا  ــن ایده ه ــر نیســت و ای ــا امکان پذی ــی آن ه ــه ی تمام ادام
ــه بررســی  ــاز ب ــه نی ــت ادام ــد( جه ــازه متول ــای ت )پروژه ه
بیشــتر دارنــد. بــه همیــن دلیــل وارد مرحلــه تعریــف 

پروپــوزال می شــوند، در ایــن مرحلــه چنانچــه پروپوزال هــا 
ــد و مراحــل داوری را پشــت  ــه اقتصــادی بودن دارای توجی
ســر گذاشــتند وارد مرحلــه بعــد )عقــد قــرارداد( می شــوند. 
در ایــن شــرکت جهــت اجــرای پــروژه بــا مجریــان، 
ــروژه  ــد و پ ــوط منعق ــای مرب ــدگان و ... قرارداد ه تأمین کنن
وارد مرحلــه عملیاتــی می شــود و مدیــر پــروژه موظف اســت 
تمامــی الزامــات پــروژه را بــرآورد و کلیــه برنامه ریزی هــای 
ــروژه  ــت پ ــرح مدیری ــب ط ــا را در قال ــام و آن ه الزم را انج
بــه مدیــران ارشــد واحد هــای شــرکت )تحقیــق و توســعه، 
مالــی، حقوقــی، منابــع انســانی و...( تحویــل و تعامــات الزم 
تــا نهایی شــدن طــرح را انجــام و پــس از نهایی شــدن 
جهــت تصویــب بــه مدیریــت ارشــد ارســال و پــس از تأییــد 
مدیــر ارشــد فــاز عملیاتــی پــروژه شــروع و تــا رســیدن بــه 
ــن  ــروژه، ای ــوزال پ ــده در پروپ ــل ذکرش ــل تحوی ــام قاب اق
ــم  ــه تی ــروژه ب ــزارش پ ــد )گ ــه بع ــوازات مرحل ــه به م مرحل
ــد. در  ــی( ادامــه می یاب نظــارت و اعمــال اصاحــات احتمال
ایــن زمــان پــروژه وارد مرحلــه آخــر کــه مرحلــه اتمــام نــام 

اتمام پروژه فرصت تحقیق

گزارش وضعیت پروژه ها پرپوزال پروژه ها

طرح مدیریت پروژه ها قرارداد پروژه ها
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دارد، می شــود. در ایــن مرحلــه اقــام قابــل تحویــل جهــت 
ــای  ــد کارخانه ه ــط تولی ــه خ ــرای ورود ب ــوز ب ــذ مج اخ
ــد.  ــی می کنن ــی را ط ــای نهای ــرار داد، آزمایش ه ــرف ق ط
ــی  ــه محصول ــن مرحل ــی ای ــی نهای ــت خروج ــن اس ممک
ــف شــرح  ــت تعری ــی جه ــا محصول ــوه، ی ــد انب ــت تولی جه

ــاز بعــدی پــروژه باشــد. خدمــات ف
و  تحقیقاتــی  پروژه هــای  ریســک  5-2( شناســایی 

طبقه بنــدی در قالــب نقشــه انتشــار ریســک

پــس از انجــام مصاحبه هــای انفــرادی بــا خبــرگان و 
کارشناســان شــرکت مــورد مطالعــه، ریســک هــای موجــود 
ــار  ــری چه ــس از به کارگی ــن پ ــدند. همچنی ــایی ش شناس
نیــز  بحرانــی  ریســک های  خبرگــی  تحلیــل  مرحلــه 
شناســایی شــدند. ســپس بــرای طبقه بنــدی آن هــا از 

نقشــه انتشــار ریســک، بهــره گرفته شــده اســت.
ــر  ــک ها در ه ــع ریس ــش توزی ــه، نمای ــن نقش ــور از ای منظ
مرحلــه و نیــز تعییــن روابــط حاکــم در آن هاســت، در 
حقیقــت نمایــش شــبکه ارتباطــی حاکــم بیــن ریســک ها 
معلول بــودن  یــا  و  علی بــودن  میــزان  نشــان دهنده ی 
ــل  ــه دلی ــه ب ــی ک ــت زمان ــت. در حقیق ــک اس ــک ریس ی
تمامــی  مدیریــت  امــکان  موجــود  محدودیت هــای 
ــا اســتفاده از  ــروژه وجــود نداشــته باشــد، ب ریســک ها در پ
ــایی و  ــذار را شناس ــک ها ی اثرگ ــوان ریس ــه می ت ــن نقش ای
ــن  ــرد. در ای ــدام ک ــا اق ــت آن ه ــا مدیری ــع ی ــت رف در جه
ــی  ــل خبرگ ــک ها از تحلی ــایی ریس ــرای شناس ــق ب تحقی
ــرگان  ــرات خب ــی نظ ــدی نهای ــا جمع بن ــل ت ــداد مراح )تع
ــی  ــان ذهن ــه طوف ــک جلس ــد( و ی ــاوت باش ــد متف می توان
ــدی  ــن طبقه بن ــک ها و همچنی ــی ریس ــال نهای ــت غرب جه
ــده  ــه ش ــره گرفت ــر، به ــه عم ــل چرخ ــک ها در مراح ریس
ــن  ــات بی ــن ارتباط ــت تعیی ــه جه ــن مرحل ــت. در ای اس
روی داده هــای  فــازی   1DEMATEL روش  ریســک ها، 
ــه  ــازی ک ــت ف ــداد مثب ــد. اع ــازی ش به دســت آمده پیاده س
ــده در  ــه استفاده ش ــن مرحل ــرای مقایســات زوجــی در ای ب

ــت. ــده اس ــدول )1( آم ج
5-3( اولویت بندی مراحل چرخه عمر پروژه های تحقیقاتی

ــی پژوهــش  ــدل مفهوم ــای مهــم م ــر از مؤلفه ه یکــی دیگ
ــی  ــای تحقیقات ــر پروژه ه ــه عم ــردار وزن چرخ ــر، ب حاض
عمــر  چرخــه  مراحــل  وزن،  بــردار  از  منظــور  اســت، 
پروژه هــای تحقیقاتــی همــان انجــام اولویت بنــدی مراحــل 
اســت. در ایــن پژوهــش بــرای انجــام اولویت بنــدی مذکــور 

از روش ANP فــازی بهــره گرفته ایــم.
5-4( اولویت بندی ریسک های شناسایی شده

ریســک های  اولویت بنــدی  جهــت  تحقیــق  ایــن  در 
از  وزن،  بــردار  به دســت آوردن  از  پــس  شناسایی شــده، 
روش ANP فــازی استفاده شــده اســت. ســپس جهــت 
ــدی  ــن ریســک ها در اولویت بن ــم بی ــات حاک لحــاظ ارتباط
ــس  ــازی، ماتری ــتفاده از روش ANP ف ــا اس ــت آمده ب به دس
ــتفاده از  ــا اس ــت آمده ب ــک ها )به دس ــن ریس ــات بی ارتباط
روش DEMATEL فــازی( در محاســبات اثــر داده شــده 
استخراج شــده  ریســک ها  بیــن  نهایــی  اولویت بنــدی  و 
اســت ]1[. اولویت بنــدی نهایــی ریســک ها در ایــن مرحلــه 
بــر اســاس نظــرات خبــرگان، بــردار وزنــی مراحــل چرخــه 
عمــر، ارتباطــات حاکــم بیــن ریســک ها، میــزان اثرگــذاری 

ــر اســت. ــر ریســک متغی ــری ه ــا تأثیرپذی و ی

1. Decision Making Trial and Evaluation

اعداد فازی مثلثیمقیاس های زبانی برای بیان میزان ارتباط

) 1/0، 1.0 ، 0/75(تأثیر بسیار زیاد

)1، 0/75، 0/5(تأثیر زیاد

)0/75، 0/5، 0/25(تأثیر کم

)0/5، 0/25، 0(تأثیر بسیار کم

)0/25، 0، 0(بدون تأثیر

جدول 1: متغیرهای بیانی و اعدا فازی متناظر برای بیان درجه ارتباط ]14[

ــا  ــک ب ــل ریس ــات و عوام ــن وزن طبق 5-4-1( تعیی
اســتفاده از روش تحلیــل توســعه ای چانــگ

ــا  ــر پروژه ه ــه عم ــرای به دســت آوردن وزن مراحــل چرخ ب
ــتفاده  ــگ اس ــعه ای چان ــل توس ــک ها از روش تحلی و ریس
ــن  ــد مقایســات زوجــی بی ــن منظــور بای ــم. به همی می کنی
مراحــل چرخــه عمــر انجــام شــود، اعــداد مــورد اســتفاده 
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ــس  ــدول)2((. پ ــتند )ج ــازی هس ــی ف ــن روش مثلث در ای
از محاســبه ی ماتریــس اجمــاع نظــرات )بــا اســتفاده 
از میانگیــن هندســی(، محاســبات خــود را در راســتای 
به دســت آوردن درجــات بزرگــی مراحــل چرخــه عمــر 
بــا  ســپس  می دهیــم.  ادامــه  تحقیقاتــی  پروژه هــای 
ادامــه ی مراحــل روش تحلیــل توســعه ای چانــگ بــردار وزن 
ــت  ــی را به دس ــای تحقیقات ــر پروژه ه ــه عم ــل چرخ مراح

]2[ می آوریــم. 
جهــت محاســبه ی وزن عوامــل ریســک، ماننــد محاســباتی 

ــال مراحــل  ــردار وزن نرم ــتای به دســت آوردن ب ــه در راس ک
چرخــه عمــر پروژه هــای تحقیقاتــی انجــام دادیــم، بــردار وزن 
ــت  ــز به دس ــه نی ــر مرحل ــده در ه ــک های شناسایی ش ریس
ــق  ــن تحقی ــت در ای ــر اس ــه ذک ــت. الزم ب ــده اس آورده ش
ــی  ــای تحقیقات ــر پروژه ه ــه عم ــل چرخ ــدام از مراح ــر ک ه
به عنــوان معیــار در نظــر گرفته شــده اند، بــا توجــه بــه 
ــل، مقایســات  نقشــه ریســک شناسایی شــده در مراحــل قب

ــت. ــده اس ــه انجام ش ــه از چرخ ــر مرحل ــی در ه زوج

معکوس اعداد فازی مثلثیمقیاس های زبانی معکوساعداد فازی مثلثیمقیاس های زبانی برای بیان درجه اهمیت

)1،1،1(عیناً یکسان)1،1،1(عیناً یکسان

)2/3،1،2(بسیار جزئی کم اهمیت تر)1/2،1،3/2(بسیار جزئی مهم تر

)1/2،2/3،1(نسبتاً کم اهمیت تر)1،3/2،2(نسبتاً مهم تر

)2/5،1/2،2/3(کم اهمیت تر)3/2،2،5/2(مهم تر

)1/3،2/5،1/2(خیلی کم اهمیت تر)3، 5/2، 2(خیلی مهم تر

)2/7،1/3،2/5(کامًا کم اهمیت تر)7/2، 3، 5/2(کامًا مهم تر

جدول 2: مقیاس های زبانی برای بیان درجه اهمیت ]15[

5-4-2( تشــکیل ماتریــس عوامــل ریســک و مراحــل 
ــا ــرکت آلف ــی ش ــای تحقیقات ــر پروژه ه ــه عم چرخ

بــه  مربــوط  به دســت آمده  از وزن هــای  اســتفاده  بــا 
ــه هــر  مراحــل چرخــه عمــر و عوامــل ریســک مربــوط ب

مرحلــه، ماتریــس مرحله-عوامــل به دســت می آیــد.
5-4-3( اعمــال روابــط موجــود بیــن عوامــل ریســک 
در  فــازی   DEMATEL روش  از  به دســت آمده 

محاســبات
در ایــن مرحلــه ماتریــس ارتباطــات کامــل عوامــل 
ســازمان  تحقیقاتــی  پروژه هــای  ریســک های 
 DEMATEL ــتفاده از روش ــا اس ــه ب ــه را ک موردمطالع
ــل  ــل- عوام ــس مراح ــم در ماتری ــت آوردی ــازی به دس ف

می کنیــم.  ضــرب  ریســک 
ــک  ــل ریس ــی عوام ــت آوردن وزن نهای 5-4-4( به دس

ــک ها ــی ریس ــدی نهای و رتبه بن
ــک، وزن  ــل ریس ــی عوام ــت آوردن وزن نهای ــرای به دس ب
ــی را  ــای تحقیقات ــر پروژه ه ــه عم ــل چرخ ــی مراح نهای
ــس  ــم در ماتری ــت آوردی ــی به دس ــل قبل ــه در مراح ک
ــم.  ــل ریســک ضــرب می کنی ــده مراحــل- عوام اصاح ش

ــه  ــک ها را ب ــت آمده ریس ــر به دس ــه مقادی ــه ب ــا توج ب
رتبه بنــدی  کوچک تریــن  تــا  بزرگ تریــن  ترتیــب 

 . می کنیــم

نتیجه گیری  )6

ــایی  ــن شناس ــت ضم ــده اس ــاش ش ــه ت ــن مقال در ای
مــورد  تحقیقاتــی شــرکت  پروژه هــای  عمــر  چرخــه 
مطالعــه و ریســک های بحرانــی مراحــل مذکــور، بــا 
توجــه بــه ادبیــات تحقیــق روش جدیــدی بــرای تحلیــل 
ــود  ــه وج ــژه ب ــه وی ــا توج ــل ب ــن عوام ــدی ای و رتبه بن
ــود. در  ــی ش ــا، معرف ــن آن ه ــی بی ــی و معلول ــط عل رواب
روش پیشــنهادی از ترکیــب نتایــج عــددی شــدت وجــود 
 DEMATEL ــه کمــک روش ــه ب ــل ک ــن عوام ــط بی رواب
نهایــی  رتبه بنــدی   ANP تکنیــک  بــا  به دســت آمده 
به دســت آمده اســت. در اینجــا نتایــج حاصــل از مراحــل 

ــت.  ــر اس ــرح زی ــه ش ــق ب تحقی
پروژه هــای  در  ریســک  انتشــار  نقشــه   )1-6

آلفــا شــرکت  تحقیقاتــی 

خبرگــی  مرحلــه  چندیــن  پیاده ســازی  از  پــس 
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ریســک های بحرانــی پروژه هــای ســازمان تحقیقاتــی 
بــا  ســپس  شــدند.  شناســایی   )3( جــدول  مطابــق 
خبرگــی  و  ذهنــی  طوفــان  جلســات  از  اســتفاده 
ریســک های شناسایی شــده در مراحــل چرخــه عمــر 
ــدول )4(  ــق ج ــک مطاب ــار ریس ــه انتش ــورت نقش به ص

ــازی  ــا پیاده س ــه ب ــن مرحل ــدند. پس ازای ــدی ش طبقه بن
ــک ها  ــن ریس ــات بی ــازی ارتباط ــک DEMATEL ف تکنی
شناســایی شــد کــه خروجــی آن در قالــب ماتریــس 
ارتباطــات کامــل اســت کــه بــه دلیــل خــروج از حوصلــه 
بحــث از درج آن در ایــن تحقیــق خــودداری شــده اســت.

مرحله چرخه عمرریسک های موجود

فرصت تحقیقموقعیت مبهم و پرمخاطره ی اقتصادی، عدم سرمایه اولیه)ثابت(، عدم سرمایه در گردش )جاری(

پروپوزال پروژه هارد یک ایده قوی، پذیرش یک ایده ضعیف، کیفیت پایین ایده ها

قرارداد پروژه هابرآورد اشتباه و غیرواقعی بودجه، برآورد زمان غیرواقعی

عدم دسترسی به مواد اولیه،عدم به روز بودن منابع علمی، عدم دسترسی به فناوری، پیچیدگی فناوری، نبود تیم همکار باتجربه، عدم 
میزان تناسب تیم تحقیق با اهداف تحقیق، برنامه ریزی ضعیف، توان مدیریتی پایین مجری، کنترل ضعیف، عدم دسترسی به منابع 

علمی، پژوهشگران با هوش ناسازگار
طرح مدیریت پروژه ها

گزارش وضعیت پروژه هاتوان مدیریتی پایین تیم نظارت پروژه

اتمام پروژهدر این مرحله ریسکی وجود ندارد و آنچه اتفاق می-افتد پیامد سایر ریسک ها هستند مانند کیفیت ناکافی نتایج

جدول3: طبقه بندی ریسک های شناسایی شده

شرح ریسککد اختصارینام ریسکردیف

R1توان پایین مدیریتی تیم نظارت پروژه1

چنانچــه تیــم نظارتــی از تــوان مدیریتــی بــاال برخــوردار نباشــند مــواردی از قبیــل: عــدم ارائــه نظــرات 
ــروژه و ... در طــی  اصاحــی مناســب، ســخت گیری نامناســب و غیرمنطقــی، افزایــش هزینــه و زمــان پ

ــازد. ــرف می س ــده منح ــیر پیش بینی ش ــروژه را از مس ــاق و پ ــروژه اتف پ

R2عدم دسترسی به مواد اولیه2

ــز  ــه نی ــواد اولی ــا، م ــب آن ه ــودن اغل ــع و نوظهــور ب ــی و بدی ــه ماهیــت پروژه هــای تحقیقات ــا توجــه ب ب
ــم  ــن موضــوع از یک ســو و شــرایط اقتصــادی و سیاســی حاک ــد باشــند، ای ــا حــدودی جدی ــد ت می توان
علیــه کشــور ایــران از قبیــل تحریم هــا و ... از ســوی دیگــر می توانــد باعــث بــروز رخــداد ایــن ریســک و 

در نتیجــه اثــر بــر هدف هــای مــورد انتظــار پــروژه و حتــی شکســت پــروژه بگــذارد.

ماهیت و شرایط رخداد این ریسک مانند ریسک شماره2 است.R3عدم سطح دسترسی به فناوری3

R4پیچیدگی فناوری4

ــا  ــد در دنی ــای جدی ــد فناوری ه ــب نیازمن ــان اغل ــت پیچیده ش ــل ماهی ــه دلی ــی ب ــای تحقیقات پروژه ه
ــع موجــود  ــاالت و مناب ــا در مق ــری آن ه ــا و نحــوه به کارگی ــن فناوری ه ــوارد ای ــر م ــه در اکث هســتند ک
تشــریح نشــده اســت، ایــن ریســک در صــورت بــروز از نظــر زمانــی به شــدت بــه پــروژه آســیب می رســاند

R5نبود تیم همکار با تجربه5

اغلــب براســاس نیــاز بــازار و یــا فرصــت و تهدیــد بــرآورد شــده، ســازمان مجبــور به تمرکــز بــر موضوعاتی 
ــوردار نیســتند، و  ــی برخ ــه کاف ــه از تجرب ــازمان در آن زمین ــاغل در س ــانی ش ــع انس ــه مناب ــود ک می ش
حتــی امــکان اســتفاده از مشــاوران خارجــی بــه دلیــل تازگــی موضــوع نیــز وجــود ندارد،چنانچــه تیــم 
ــی  ــای تحقیقات ــک پروژه ه ــت دینامی ــه ماهی ــه ب ــا توج ــند، ب ــوردار نباش ــی برخ ــه کاف ــکار از تجرب هم
ــه  ــیدن ب ــورت رس ــد و در ص ــش می یاب ــدت افزای ــروژه به ش ــان پ ــه و زم ــوه( هزین ــت پذیری بالق )برگش

مرحلــه ارائــه پاســخ ممکــن اســت نیــاز بــازار رفــع شــده باشــد.

عدم تناسب تیم تحقیق با اهداف 6
R6تحقیق

ــی  ــم اجرای ــای تی ــا نیازمندی ه ــری ب ــم مج ــای تی ــی ویژگی ه ــدم همخوان ــک ع ــن ریس ــور از ای منظ
ــم از  ــروژه اع ــی پ ــم اجرای ــدی تی ــتگی های کلی ــد شایس ــری بای ــم مج ــت تی ــت. در حقیق ــروژه اس پ
ــع  ــور قاط ــن صــورت به ط ــر ای ــند، در غی ــته باش ــی را داش ــاری، تخصصــی، مدیریت شایســتگی های رفت
می تــوان گفــت در صــورت بــروز ایــن ریســک پــروژه بــا شکســت و انحــراف بــاال از اهــداف مــورد انتظــار 

مواجــه خواهــد شــد.

R7برنامه ریزی ضعیف7

ــی،  ــم اجرای ــتباه تی ــاب اش ــی، انتخ ــای زمان ــف، برآورده ــل مختل ــه دالی ــه ب ــتباه هزین ــای اش برآورده
ــم، عــدم  ــد اعمــال تحری ــی مانن انتخــاب اشــتباه تأمین کننــدگان، عــدم پیش بینــی گلوگاه هــای احتمال

ــوند. ــوب می ش ــک محس ــن ریس ــدی ای ــای کلی ــه مؤلفه ه ــب از جمل ــی مناس ــم نظارت ــش تی گزین

R8توان مدیریتی پایین مجری8

ــک از  ــن ریس ــروز ای ــای ب ــد پیامده ــوردار نباش ــی الزم برخ ــوان مدیریت ــروژه از ت ــری پ ــه مج چنانچ
قبیل:افزایــش هزینه،افزایــش زمــان، خــروج غیرکارکــردی تیــم از پروژه،کاهــش کیفیــت،از دســت رفتــن 

ــود. ــروژه ش ــت پ ــه شکس ــر ب ــد منج ــا و ...می توانن ــن رقب بازار،پیشــی گرفت

R9کنترل ضعیف9
منظــور از ایــن ریســک عــدم کنتــرل بــر مراحــل اجرایــی پــروژه و تضمیــن اجــرای صحیــح آن اســت کــه 

منجــر بــه عــدم آگاهــی از گلوگاه هــای پــروژه می شــود.

R10عدم دسترسی به منابع علمی10
ایــن ریســک بــه دلیــل اعمــال تحریــم بــر کشــور ایــران نســبت بــه ســایر ریســک ها در ســازمان آلفــا بیشــتر 

ــج می شــود. ــروز باعــث کاهــش خروجی هــای مراحــل و کیفیــت نتای اتفــاق می افتــد و در صــورت ب

R11عدم به روز بودن منابع علمی11

ــودن  ــل جدید ب ــه دلی ــت و ب ــتفاده اس ــع مورداس ــودن مناب ــه روز ب ــدم ب ــک ع ــن ریس ــور از ای منظ
پروژه هــای تحقیقاتــی چنانچــه اتفــاق بی افتــد بســیار خطرنــاک اســت و باعــث کاهــش کیفیــت نتایــج 

ــود. ــتری می ش ــی مش ــر نارضایت ــروژه و در آخ ــه پ ــان و هزین ــش زم و افزای
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شرح ریسککد اختصارینام ریسکردیف

R12برآورد اشتباه و غیرواقعی بودجه12

ــه  ــاز ب ــه نی ــح بودج ــرآورد صحی ــک، ب ــط دینامی ــی و محی ــای تحقیقات ــی پروژه ه ــل پیچیدگ ــه دلی ب
ــش  ــد افزای ــی مانن ــد اثرات ــاق بی افت ــک اتف ــن ریس ــه ای ــت و چنانچ ــادی اس ــه زی ــی،دقت و تجرب بررس

ــود. ــازار و ...می ش ــن ب ــت رفت ــف، از دس ــده ضعی ــک ای ــرش ی ــوی، پذی ــده ق ــک ای ــه، رد ی بودج

ماهیت و شرایط رخداد این ریسک مانند ریسک شماره12 است.R13برآورد زمان غیرواقعی13

R14رد یک ایده قوی14
ممکــن اســت بــه دلیــل بــرآورد اشــتباه بودجه،عــدم تــوان علمــی تیــم نظــارت، شــناخت ناکافــی نیــاز واقعــی 
مشــتری،برآورد اشــتباه زمــان و یــا ســرمایه ناکافــی ایده هــای قــوی در مراحــل اولیــه پــروژه اتفــاق بــی افتــد.

R15پذیرش یک ایده ضعیف15

ممکــن اســت بــه دلیــل بــرآورد اشــتباه بودجه،عــدم تــوان علمــی تیــم نظــارت، شــناخت ناکافــی نیــاز 
واقعــی مشــتری،برآورد اشــتباه زمــان و یــا ســرمایه ناکافــی ایــده ضعیــف در مراحــل اولیــه پــروژه اتفــاق 

بــی افتــد و باعــث هــدر رفتــن منابــع ســازمان شــود.

R16کیفیت پایین ایده ها16
ــث  ــرد و باع ــد ک ــازمان وارد خواه ــر س ــادی را ب ــارات زی ــد خس ــاق بی افت ــه اتف ــک چنانچ ــن ریس ای

ــود. ــتری می ش ــاز مش ــه نی ــخ ب ــداف و پاس ــه اه ــتیابی ب ــیر دس ــازمان از مس ــی س گمراه

R17موقعیت مبهم و پرمخاطره ی اقتصادی17

ــت.چنانچه  ــروژه اس ــی پ ــت مال ــح وضعی ــی صحی ــدم پیش بین ــادی ع ــم اقتص ــت مبه ــور از موقعی منظ
ــرآورد اشــتباه  ــد ب ــادی مانن ــروژه نرســید مشــکات زی ــه درک درســتی از محیــط اقتصــادی پ ــوان ب نت
ــای  ــی و توقف ه ــول نهای ــودآوری محص ــدم س ــازمان، ع ــای س ــن هزینه ه ــدر رفت ــان، ه ــه و زم بودج

ــروژه شــود. ناخواســته در طــی پ

R18سرمایه اولیه ناکافی )ثابت(18

چنانچــه ســازمان از ســرمایه کافــی )ثابــت( برخــورد نباشــد از همــان ابتــدا بــرای اجــرای پــروژه دچــار 
ــرآورد  ــد ب ــل ریســک های دیگــری مانن ــه دلی ــه ب ــادی می شــود. بســیار مشــاهده می شــود ک ــع زی موان
اشــتباه بودجــه و زمــان ایــن ریســک بــه دلیــل درک غلــط در اختیــار داشــتن ســرمایه ثابــت کافــی اتفــاق 
ــه اجــرای  ــه شــروع ب ــات و زیرســاخت های اولی ــار داشــتن الزام ــدون در اختی ــازمان ب ــا س ــد و ی می افت

ــود. ــف می ش ــروژه کار متوق ــی پ ــد و در ط ــروژه می کن پ

R19سرمایه در گردش ناکافی )جاری(19

ــه دلیــل رخــداد ریســک هایی از  ممکــن اســت ســازمان از ســرمایه اولیــه کافــی برخــوردار باشــد امــا ب
قبیــل بــرآورد اشــتباه بودجــه و زمان،موقعیــت مبهــم اقتصــادی و ... میــزان ســرمایه در گــردش به شــدت 
کاهــش یابــد و نتوانــد بــا تأمیــن به موقــع نیازمندی هــای پــروژه و رفــع گلوگاه هــای احتمالــی از پــروژه 

حمایــت کنــد.

پژوهشگران باهوش ناسازگار)منابع 20
R20انسانی مدیریت ناپذیر(

ــه  ــی ک ــات عال ــا تحصی ــرادی هســتند ب ــوالً اف ــی معم ــع انســانی شــاغل در ســازمان های تحقیقات مناب
ــراد  ــه اف ــا ب ــی از آن ه ــوزه روانشناس ــل در ح ــن دلی ــه همی ــوردار هســتند و ب ــاری برخ ــوش سرش از ه
ــر خــود  ــرد مدی ــه ف ــد ک ــاق می افت ــی اتف ــازگاری زمان ــن ناس ــال ای ــاد می شــود. به عنوان مث ــازگار ی ناس
ــود. ــری از او نمی ش ــان ب ــر به فرم ــد و حاض ــود می یاب ــطح خ ــوش هم س ــات و ه ــا تحصی ــردی ب را ف

جدول 4: ریسک های بحرانی پروژه های تحقیقاتی سازمان مورد مطالعه

6-2( بردار وزن طبقات و عوامل ریسک
ــا و  ــرکت آلف ــی ش ــای تحقیقات ــر پروژه ه ــه عم ــل چرخ ــردار وزن مراح ــگ ب ــعه ای چان ــل توس ــتفاده از روش تحلی ــا اس ب

ــد.  ــت آم ــداول )5( و )6( به دس ــرح ج ــه ش ــه ب ــر طبق ــک های ه ریس

گزارش اتمام
وضعیت

طرح 
فرصت پروپوزالقراردادمدیریت

تحقیق

0/3190/2490/1690/0490/2140W

جدول 5: بردار وزن مراحل چرخه عمر پروژه های تحقیقاتی شرکت آلفا

مرحله چرخه عمر پروژه های تحقیقاتیبردار وزن نرمال
W= )0/486،0، 0/513)فرصت تحقیق

W= )0/117، 0/490،0/392)پروپوزال پروژه های تحقیقاتی
W= )1،0)قرارداد پروژه های تحقیقاتی

W= )0/133،0/109،0/109،0/066،0/066،0/061،0/112،0/
طرح مدیریت پروژه های تحقیقاتی(086،0/078،0/11،0/068

جدول 6: بردار وزن ریسک ها در هر مراحل چرخه عمر پروژه های تحقیقاتی
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فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال چهارم- شماره 3 - پیاپی 14 - زمستان 1393

رتبهامتیازریسک

0/0369779211عدم دسترسی به منابع علمی

0/0357917472سرمایه در گردش ناکافی )جاری(

0/0297155283کیفیت پایین ایده ها

0/0296428064پذیرش یک ایده ضعیف

0/0293898575برنامه ریزی ضعیف

0/0281452276عدم تناسب تیم تحقیق با اهداف تحقیق

0/0280225457موقعیت مبهم و پرمخاطره ی اقتصادی

0/0279422158پژوهشگران باهوش ناسازگار

0/0267712949کنترل ضعیف

0/02435021910نبود تیم همکار با تجربه

0/0242515111برآورد اشتباه و غیرواقعی بودجه

0/02379412912برآورد زمان غیرواقعی

0/0234442713سرمایه اولیه ناکافی )ثابت(

0/02286317414توان مدیریتی پایین مجری

0/02176421515پیچیدگی فناوری

0/02095130516عدم دسترسی به فناوری

0/0207623517عدم به روز بودن منابع علمی

0/01719042918عدم دسترسی به مواد اولیه

0/01324871419توان پایین مدیریتی تیم نظارت پروژه

0/01140851320رد یک ایده قوی

جدول 7: رتبه بندی نهایی عوامل ریسک

7( منابع و مراجع

1. اصغر پور، محمدجواد. تصمیم گیری های چند معیاره. انتشارات دانشگاه تهران: 1389.
2. بشــیری، مهــدی. حجــازی، طــه حســین. رویکــردی نویــن در تصمیم گیری هــای چنــد معیــاره. انتشــارت دانشــگاه شــاهد: 

.1390
3. حــق نویــس، ســعید. ســاجدی، همایــون. "مهندســی ریســک بــرای مدیــران پــروژه". چــاپ اول، مؤسســه خدمــات فرهنگــی 

رســا: 1386.
ــن  ــای نوی ــران و چالش ه ــعه ای ــق و توس ــازمان های تحقی ــرد در س ــت عملک ــوی مدیری ــکاران. الگ ــادی، س. م.و هم 4. فره

ــماره 34: 1383. ــی. ش ــوزش عال ــزی در آم ــش و برنامه ری ــه ی پژوه ــا، فصل نام ــراروی آن ه ف

پروژه هــای  شــده  رتبه بنــدی  ریســک های   )3-6
ــا ــرکت آلف ش

بــا اســتفاده از وزن هــای به دســت آمده مربــوط عوامــل 
ریســک مربــوط بــه هــر مرحلــه، ماتریــس مرحلــه- عوامــل 
اولیــه به دســت می آیــد کــه بــا ضــرب ماتریــس ارتباطــات 
ــن  ــم بی ــط حاک ــد )6-1( در آن، رواب ــور در بن ــل مذک کام

ــه از آن  ــود ک ــال می ش ــس اعم ــن ماتری ــک ها در ای ریس
ــت  ــود، درنهای ــاد می ش ــده ی ــس اصاح ش ــوان ماتری به عن
ــای  ــر پروژه ه ــه عم ــل چرخ ــی مراح ــرب وزن نهای ــا ض ب
ــل-  ــده مراح ــس اصاح ش ــدول 5( در ماتری ــی )ج تحقیقات
ــرح  ــه ش ــک ها ب ــی ریس ــدی نهای ــک، رتبه بن ــل ریس عوام

ــد. ــت آم ــدول )7( به دس ج
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سردار سرلشگر بسیجی دکتر سید حسن فیروز آبادی:

بایــد هرکــدام از ســازمان ها متناســب بــا شــرایط آن ســازمان، میــزان خطرآفرینــی تجهیــزات و مهمــات و مــواردی 
ــر اجــرای آنهــا نظــارت و کنتــرل شــدید داشــته  ــا آن روبــرو هســتند و اســتانداردها را مشــخص کــرده و ب کــه ب

باشــند.




