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تاریخ دریافت93/8/20 :
تاریخ پذیرش93/12/3 :

تحقیقــات ســازمانیافته ،از آن نــوع کــه بــه ف ّنــاوری پیشــرفته میانجامــد ،تحقیــق و توســعه نامیــده میشــود ،بــا وجــود

محاســن پروژههــای تحقیــق و توســعه بســیاری از ســازمانها در فراینــد انجــام ایــن پروژههــا بــا مشــکالت فراوانــی روب ـهرو
میشــوند .بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت ایــن تحقیــق ضمــن تعریــف و دســتهبندی عوامــل ریســک ،بــه کمــک ترکیــب نتایــج
فراینــد تحلیــل شــبکهای و  DEMATELدر شــرایط فــازی بــه رتبهبنــدی ریســکها و ارزیابــی روابــط علــی و معلولــی حاکــم
بــر آنهــا پرداختــه اســت .روش پیشــنهادی ذکرشــده در شــرکت تحقیقاتــی آلفــا بهصــورت مطالعــه مــوردی مــرور شــده و نتایــج
نشــاندهنده اهمیــت عوامــل ســطح دسترســی بــه منابــع علمــی ،ســرمایه در گــردش و کیفیــت پاییــن ایدههــا در فراینــد انجــام
پروژههــای تحقیقاتــی اســت.

واژگان کلیدی:
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 )1مقدمه
ازآنجاکــه در یــک ســازمان ،کلیــه برنامههــا بهمنظــور
افزایــش درآمدهــا و کاهــش هزینههــا و همچنیــن افزایــش
احتمــال کســب درآمــد و کاهــش احتمــال صــرف هزینــه

اجــرا میشــوند ،ازای ـنرو ارزیابــی و مدیریــت ریســک نیــز
بخشــی از برنامهریــزی جامــع راهبــردی در هــر ســازمان
اســت .ایــن برنامهریــزی بــرای تضمیــن موفقیــت یــک

ســازمان تحقیقاتــی و ســازمانهایی کــه روی پروژههــای
 1R&Dو  2NPDکار میکننــد بســیار حیاتــی اســت ،زیــرا

فراینــد  NPDو  R&Dبــا پیچیدگــی و ریســک باالیــی

همــراه اســت]8[ .از طرفــی پروژههــای تحقیقاتــی،
معمــوالً نیازمنــد حجــم وســیع ســرمایهگذاری بــوده
و بــا عــدم قطعیتهــای فــراوان همــراه هســتند .در

فراینــد ســرمایهگذاری بســیاری از ریســکهای غیرقابــل

پیشبینــی وجــود دارنــد ،بنابرایــن ســازمانها بــرای

ســرمایهگذاری در پروژههــای تحقیقاتــی بــه دنبــال
روشهایــی بــرای کاهــش ریســک و مدیریــت آن هســتند،
ازایـنرو الزم و ضــروری اســت تــا بــا اســتفاده از روشهــای

علمــی ،ضمــن تحلیــل و مدلســازی ریس ـکهای مذکــور،

راهبــرد مشــخصی بــرای مدیریــت ریســک در فراینــد
اجــرای اینگونــه طرحهــا تدویــن شــود .در حقیقــت،

اغلــب پروژههــای تحقیقاتــی ،در یــک محیــط دینامیــک

و پیچیــده اجــرا میشــود کــه عــدم اطمینــان و ریســک
جــزو ویژگیهــای ذاتــی آنهاســت .بنابرایــن مدیریــت

مؤثــر ریســکها از الزامــات حیاتــی ایــن پروژههاســت.

گرچــه مدیریــت ریســک یکــی از حوزههــای مدیریــت
1. Research & Development
2. New Product Development

پــروژه اســت ،برخــی محققیــن مدیریــت پــروژه را معــادل

پــروژه اســت و ایــن کار از طریــق شناســایی و ارزیابــی
نظاممنــد ریســکها ،ارائــهی روشهایــی جهــت کاهــش

تحلیل کیفي ریسک
تحلیل کمي ریسک
ي پاسخ به ریسک

یــا حــذف آنهــا و حداکثرســازی فرصتهــا صــورت

میگیــرد]4[ .

شکل :1مدل مدیریت ریسک[]5

 )3پیشینه پژوهش

محصــول بــا ارائــهی خدمــات مشــخص ،غیرتکــراری و

ارائهشــده اســت]3[ .

یگانــه ،شــامل مجموعــهای از فعالیتهــای هماهنــگ

ريســك را نيازمنــد ارزيابــي رويدادهــا و شــرايط غيرحتمــي
ميداننــد كــه عمومــاً داراي دو بعــد هســتند :احتمــال

بــه محدودیتهــای زمــان ،هزینــه و منابــع" و ریســک

بررســی و تحلیــل روشهــای مختلــف ارزیابــی ریســک

بیافتــد ،بــر هــدف پــروژه تأثیــر مثبــت یــا منفــی خواهــد

ريســك بديــن دليــل در اثربخشــي فراينــد ريســك اهميــت

مدیریــت ریســک در دوره رنســانس در قــرن شــانزدهم

اولويتگــذاري ريســكها كــم شــده ريســكهاي

موقتــی بــرای تحقــق یــک تعهــد ،یــا ایجــاد یــک

متفاوتــی بــرای ارزیابــی و مدیریــت ریســک پــروژه

منحصربهفــرد" ،مدیریــت پــروژه را "فراینــدی یکتــا و

هيلســون و هيولــت 1در مقالـهی خــود ،مديريــت اثربخــش

و کنترلشــده بــا زمــان شــروع و خاتمــه جهــت نیــل
بــه هــدف مشــخص بــا نیازمندیهــای معیــن بــا توجــه

وقــوع رويــداد و اثــر آن در صــورت وقــوع .آنهــا پــس از

را "رویــدادی نامطمئــن یــا موقعیتــی کــه اگــر اتفــاق

در پايــان بيــان ميدارنــد كــه ارزيابــي درســت احتمــال

گذاشــت" تعریــف مینمایــد]3[.

دارد كــه در صــورت اشــتباه در ارزيابــي احتمــال ،دقــت

میــادی مطــرح گردیــد .از ســال 1990میــادی مدلهــای
مختلفــی در زمینــه مدیریــت ریســک پروژههــا ارائهشــده

کــه از آن جملــه میتــوان بــه مــدل  Bohemدر ســال
 ،1991مــدل  Widemanدر ســال  1992و چندیــن مــدل
دیگــر تــا مــدل  PMBOKدر ســال  2008اشــاره کــرد.

هــدف از مدیریــت ریســک پیشبینــی آینــده نیســت ،بلکــه

آگاهــی و درک صحیــح و جامعــی از پــروژه و اخــذ تصمیــم
بهموقــع اســت .برنامــه مدیریــت ریســک ،شناســایی
ریســک ،تحلیــل کیفــی ریســک ،تحلیــل کمــی ریســک،

برنامــه واکنــش (پاســخ) بــه ریســک ،برنامــه کنتــرل و
پیگیــری ریســک اســت ،شــکل زیــر بهطــور اجمالــی
مطلــب را شــرح میدهــد]4[ .

مهمتــر مــورد كمتوجهــي قــرار ميگيــرد و در نتيجــه

واكنشهــاي نامناســبي واکنشهــای نامناســبی انتخــاب
ميشــود كــه مديريــت ريســك را بــا شكســت روبــرو

ميســازد[]9

الوســون 2و همــکاران در مقالـهای مدلــی را جهــت انتخــاب

طرحهــای تحقیقاتــی بــا توجــه بــه ارزیابــی ریســک ارائــه

میدهنــد ،در حقیقــت در ایــن مــدل طرحهــای تحقیقاتــی

مرحلهبهمرحلــه پایــش میشــوند بهاینترتیــب کــه

آنهــا شــش معیــار بهعنــوان مراحــل پایــش تعریــف

کــرده و در هــر مرحلــه ریســکهای پروژههــا شناســایی

و ارزیابیشــدهاند ،ایــن معیارهــا عبارتانــد از :فنــی،
شــرکتی و راهبــردی ،حقوقــی ،بــازار ،مالی و عملیاتــی]12[.
1. Hillson & Hulett
2. Lawson
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انســتیتو مدیریــت پــروژه ،پــروژه را "مجموعــه تالشهــای

توجــه جــدی قرارگرفتــه و بــر ایــن اســاس رویکردهــای
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از ســالهای دهــه  1990مدیریــت ریســک پــروژه مــورد
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 )2مبانی نظری پژوهش

برنامه پیگیري و کنترل

مدیریــت ریســک پروژههــا ،افزایــش احتمــال موفقیــت

شناسایي ریسک

مدیریــت ریســک پروژههــا تعریــف نمودهانــد .هــدف

برنامهریزي مدیریت ریسک

ديكمــن1و همــكاران موفقيــت شــركتهاي عمرانــي

را در اجــراي طــرح در بازارهــاي بينالمللــي ،عمدتــاً

ارزيابــي واقعگرايانــهي ريســك در مديريــت طرحهــا

شــرايط كشــور ميزبــان و نيــز عوامــل ريســك مخصــوص

الگــوي فــازي پرداختهانــد .در ايــن الگــو ،دو مرحلــهي

ناشــي از چگونگــي مديريــت ريســكهاي ناشــي از
طــرح ميداننــد .آنهــا الگويــي تدويــن كردهانــد كــه

ريســك افزايــش هزينههــاي 2طرحهــاي بينالمللــي را

بــا اســتفاده از نمودارهــاي اثرگــذاري 3بــرآورد نمــوده و

ارزيابــي ريســكها را بــا منطــق فــازي انجــام ميدهــد.
آنهــا کلیــه محاســبات خــود را روی یــک طــرح عمرانــی

رتبهبندی عوامل ریسک پروژههای تحقیقاتی

در کشــور ترکیــه پیادهســازی کردهانــد]8[.
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اســت .آنهــا معتقدنــد روشهــاي فــازي ،راهــكاري بــراي

هســتند .بــر ايــن اســاس ،آنهــا بــه تشــريح و كاربســت
اصلــي وجــود دارد :شناســايي ريســك بــا اســتفاده از

نقش ـههاي ريســك و ســاخت اجــزاي الگــو بــراي اســتنتاج
فــازي]6[ .

جيانــگ و ُروان ،8بــا عنايــت به مشــكالت موجــود در ارزيابي
ريســكهاي مترتــب بــر ســرمايهگذاري در طرحهــاي
صنعتــي فنــاوري پيشــرفته ماننــد نبــود روشــي نظاممنــد

رات 4مســئلهی مديريــت ريســك را بســيار پيچيــده دانســته

و توســل زيــاد بــه ذهنيــات ،و نيــز بــراي بهبــود كارايــي و

تحليــل ريســك بــوده كــه يكــي از مؤلفههــاي اصلــي آن

مراتبــي ( )9AHPو شــبكههاي عصبــي پسانتشــار

مفهــوم تحليــل ريســك فنــاوری اطالعــات ،و نيــز بررســي

طرحهــاي فنــاوري پيشــرفته ارائــه كردهانــد]11[.

و اعتقــاد دارد يكــي از مهمتريــن گامهــاي ايــن فراينــد،

ارزيابــي ريســك اســت .پــس از بررســي معنــاي ريســك ،بــه

اثربخشــي ارزيابيهــا ،بــه تلفيــق دو روش تحليــل سلســله

پرداختــه و مــدل تــازهاي بــراي ارزيابــي ريســك در

مزايــا و معايــب روش کیفــی و کمــی تحلیــل ریســک

چيانــگ و چــه در مقالـهی خــود بــراي امــكان اســتفاده از

صحيــح ريســك و احتمــال وقــوع آن ،تصويــری از اثــر آن بــر

محصــوالت جديــد ( )NPDو بــراي حــل مشــكل اطالعــات

پرداختــه اســت .نتيجهگيــري وي آن اســت كــه ارزيابــي
كاركــرد كل سيســتم اطالعاتــي بهدســت ميدهــد]13[ .

10

دادههــاي اوليــه بــراي اولويتبنــدي طرحهــاي توســعهي
ناقــص و محيــط نامطمئــن ،تحليــل فــازي پوششــي دادههــا

هوانــگ 5و همــكاران بــر ايــن باورنــد كــه بنــا بــه داليلــي

بــراي ارزيابــي و رتبهبنــدي طرحهــا را مــورد اســتفاده

ناكامــي طرحهــا ،بنگاههــاي خصوصــي وارد برخــي

آغازيــن  ،NPDدر ايــن مطالعــه الگويــي بــراي ارزيابــي و

ماننــد ريســكيبودن فعاليتهــاي تحقيقاتــي و احتمــال
حوزههــاي پژوهشــي (و بهویــژه تحقيقــات بنيــادي)

نميشــوند .بــه هميــن خاطــر ،در بســياري از كشــورهاي

پيشــرفته دولتهــا مبــادرت بــه ســرمايهگذاري در
برنامههــاي توســعهي فناوريهــاي پيشــرفته مينماينــد.

از نظــر آنهــا انتخــاب طرحهــا نوعــي تصميمگيــري
چندصفتــي 6اســت كــه معمــوالً توســط كارگروهــي
از كارشناســان دانشــگاهي ،صنعتــي و دولتــي انجــام

ميگيــرد]10 [.

بوديــا و داســكالو 7بــر ايــن باورنــد كــه مديريــت طرحهــاي
تحقيقاتــي آكنــده از عــدم حتميــت و پيچيدگي هســتند .در

تحقيقــات ،مؤلفههايــي از خالقيــت و نــوآوري حضورداشــته

و بدینجهــت ،پيشبينــي دقيــق نتايــج بســيار دشــوار
6. multiple attribute decision
7. Bodea & Dascalu
8. Jiang & Ruan
9. Analytical Hierarchy Process
10. Chiang & Che

قــرار دادهانــد .بــراي كمــك بــه شــركتها در كنتــرل بخــش

رتبهبنــدي طرحهــا تدويــن ميشــود كــه تركيبــي از
 AHPفــازي و تحليــل فــازي پوششــي دادههاســت]7[.

 )4مدل مفهومی پژوهش
در پژوهــش حاضــر ،چرخــه عمــر پروژههــای تحقیقاتــی از
طریــق برگــزاری دو جلســه تحلیــل خبرگــی بــا تیــم خبــره

مــورد اســتفاده در تحقیــق اســتخراج و طــی یــک جلســه
طوفــان ذهنــی بــا حضــور تیــم خبــره پژوهــش حاضــر و
ســایر محققیــن ســازمان مــورد مطالعــه نهایــی گردیــد،

ســپس بــا اســتفاده از نظــرات خبــرگان بــا برگــزاری دو
جلســه تحلیــل خبرگــی ریسـکهای هــر مرحلــه شناســایی
1. Deykman
2. cost overrun
3. influence diagram
4. Rot
5. Huang

و طــی دو مرحلــه تحلیــل خبرگــی و یــک مرحلــه طوفــان

ذهنــی ریســکهای شناساییشــده غربــال شــدند .در
شــکل ( )2رونــد پژوهــش انجامشــده نشــان دادهشــده

اســت.کلیه مؤلفههــای مــدل نشــان دادهشــده در شــکل

( ،)2در بنــد روششناســی تشــریح شــدهاند.

ریسکهاي مرحله فرصت تحقیق

فرصت تحقیق

ریسکهاي مرحله
پروپوزال پروژهها

گزارش وضعیت پروژهها

طرح مدیریت پروژهها

پروژهها

وضعیت پروژه

ریسکهاي مرحله طرح
مدیریت پروژهها

نقشه انتشار ریسک (با استفاده از  DEMATELفازي)
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قرارداد پروژهها

ریسکهاي مرحله گزارش

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ریسکهاي مرحله قرارداد

پرپوزال پروژهها

اتمام پروژه

ریسکهاي مرحله اتمام

ریسکهاي تمام مراحل به ترتیب اولویت (تلفیق روش ANPفازي و  DEMATELفازي)
شکل  :2مدل مفهومی پژوهش (نویسنده)

بــا توجــه بــه طبیعــت موضــوع و اهــداف پژوهــش ،در
ایــن پژوهــش نیــاز بــه دو دســته داده اصلــی داریــم،
دســته اول چرخــه عمــر پروژههــای تحقیقاتــی و دســته

دوم ریس ـکهای موجــود در هــر مرحلــه از چرخــه اســت،

دادههــای مذکــور بــا اســتفاده از نظــرات چهــار تــن از
مدیــران ســازمان مــورد مطالعــه ،بهدســتآمده اســت.

 )1-5شناسایی چرخه عمر پروژههای تحقیقاتی

پــس از بررســی مشــخص شــد در شــرکت آلفــا ،پــروژه بــر
اســاس پاســخ بــه یــک نیــاز ( نیــاز بــازار ،فرصــت ،تهدیــد

و )...متولــد میشــود .در ایــن مرحلــه بــر اســاس ایدههــای

گوناگــون ،پروژههــای زیــادی متولــد میشــوند کــه بــا
توجــه بــه محدودیــت منابــع موجــود در شــرکت آلفــا،
ادامــهی تمامــی آنهــا امکانپذیــر نیســت و ایــن ایدههــا
(پروژههــای تــازه متولــد) جهــت ادامــه نیــاز بــه بررســی

بیشــتر دارنــد .بــه همیــن دلیــل وارد مرحلــه تعریــف

دارای توجیــه اقتصــادی بودنــد و مراحــل داوری را پشــت
ســر گذاشــتند وارد مرحلــه بعــد (عقــد قــرارداد) میشــوند.

در ایــن شــرکت جهــت اجــرای پــروژه بــا مجریــان،
تأمینکننــدگان و  ...قراردادهــای مربــوط منعقــد و پــروژه

وارد مرحلــه عملیاتــی میشــود و مدیــر پــروژه موظف اســت
تمامــی الزامــات پــروژه را بــرآورد و کلیــه برنامهریزیهــای
الزم را انجــام و آنهــا را در قالــب طــرح مدیریــت پــروژه

بــه مدیــران ارشــد واحدهــای شــرکت (تحقیــق و توســعه،
مالــی ،حقوقــی ،منابــع انســانی و )...تحویــل و تعامــات الزم

تــا نهاییشــدن طــرح را انجــام و پــس از نهاییشــدن

جهــت تصویــب بــه مدیریــت ارشــد ارســال و پــس از تأییــد
مدیــر ارشــد فــاز عملیاتــی پــروژه شــروع و تــا رســیدن بــه
اقــام قابــل تحویــل ذکرشــده در پروپــوزال پــروژه ،ایــن

مرحلــه بهمــوازات مرحلــه بعــد (گــزارش پــروژه بــه تیــم

نظــارت و اعمــال اصالحــات احتمالــی) ادامــه مییابــد .در
ایــن زمــان پــروژه وارد مرحلــه آخــر کــه مرحلــه اتمــام نــام

رتبهبندی عوامل ریسک پروژههای تحقیقاتی

 )5روششناسی

پروپــوزال میشــوند ،در ایــن مرحلــه چنانچــه پروپوزالهــا

51

دارد ،میشــود .در ایــن مرحلــه اقــام قابــل تحویــل جهــت

یکــی دیگــر از مؤلفههــای مهــم مــدل مفهومــی پژوهــش

طــرف قــرارداد ،آزمایشهــای نهایــی را طــی میکننــد.

اســت ،منظــور از بــردار وزن ،مراحــل چرخــه عمــر

اخــذ مجــوز بــرای ورود بــه خــط تولیــد کارخانههــای
ممکــن اســت خروجــی نهایــی ایــن مرحلــه محصولــی

جهــت تولیــد انبــوه ،یــا محصولــی جهــت تعریــف شــرح
خدمــات فــاز بعــدی پــروژه باشــد.

 )2-5شناســایی ریســک پروژههــای تحقیقاتــی و

رتبهبندی عوامل ریسک پروژههای تحقیقاتی

طبقهبنــدی در قالــب نقشــه انتشــار ریســک

52
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پروژههــای تحقیقاتــی همــان انجــام اولویتبنــدی مراحــل

اســت .در ایــن پژوهــش بــرای انجــام اولویتبنــدی مذکــور

از روش  ANPفــازی بهــره گرفتهایــم.

 )4-5اولویتبندی ریسکهای شناساییشده

در ایــن تحقیــق جهــت اولویتبنــدی ریســکهای

پــس از انجــام مصاحبههــای انفــرادی بــا خبــرگان و

شناساییشــده ،پــس از بهدســتآوردن بــردار وزن ،از

شناســایی شــدند .همچنیــن پــس از بهکارگیــری چهــار

لحــاظ ارتباطــات حاکــم بیــن ریســکها در اولویتبنــدی

شناســایی شــدند .ســپس بــرای طبقهبنــدی آنهــا از

ارتباطــات بیــن ریســکها (بهدســتآمده بــا اســتفاده از

منظــور از ایــن نقشــه ،نمایــش توزیــع ریســکها در هــر

و اولویتبنــدی نهایــی بیــن ریســکها استخراجشــده

حقیقــت نمایــش شــبکه ارتباطــی حاکــم بیــن ریس ـکها

بــر اســاس نظــرات خبــرگان ،بــردار وزنــی مراحــل چرخــه

یــک ریســک اســت .در حقیقــت زمانــی کــه بــه دلیــل

و یــا تأثیرپذیــری هــر ریســک متغیــر اســت.

کارشناســان شــرکت مــورد مطالعــه ،ریســک هــای موجــود

روش  ANPفــازی استفادهشــده اســت .ســپس جهــت

مرحلــه تحلیــل خبرگــی ریســکهای بحرانــی نیــز

بهدســتآمده بــا اســتفاده از روش  ANPفــازی ،ماتریــس

نقشــه انتشــار ریســک ،بهــره گرفتهشــده اســت.

روش  DEMATELفــازی) در محاســبات اثــر دادهشــده

مرحلــه و نیــز تعییــن روابــط حاکــم در آنهاســت ،در

اســت [ .]1اولویتبنــدی نهایــی ریس ـکها در ایــن مرحلــه

نشــاندهندهی میــزان علیبــودن و یــا معلولبــودن

عمــر ،ارتباطــات حاکــم بیــن ریس ـکها ،میــزان اثرگــذاری

محدودیتهــای موجــود امــکان مدیریــت تمامــی

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

حاضــر ،بــردار وزن چرخــه عمــر پروژههــای تحقیقاتــی

ریس ـکها در پــروژه وجــود نداشــته باشــد ،بــا اســتفاده از
ایــن نقشــه میتــوان ریســکهای اثرگــذار را شناســایی و

در جهــت رفــع یــا مدیریــت آنهــا اقــدام کــرد .در ایــن
تحقیــق بــرای شناســایی ریســکها از تحلیــل خبرگــی
(تعــداد مراحــل تــا جمعبنــدی نهایــی نظــرات خبــرگان

میتوانــد متفــاوت باشــد) و یــک جلســه طوفــان ذهنــی

مقیاسهای زبانی برای بیان میزان ارتباط

اعداد فازی مثلثی

تأثیر بسیار زیاد

()0/75 ،1.0 ،1/0

تأثیر زیاد

()0/5 ،0/75 ،1

تأثیر کم

()0/25 ،0/5 ،0/75

تأثیر بسیار کم

()0 ،0/25 ،0/5

بدون تأثیر

()0 ،0 ،0/25

جهــت غربــال نهایــی ریســکها و همچنیــن طبقهبنــدی

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

اســت .در ایــن مرحلــه جهــت تعییــن ارتباطــات بیــن

 )1-4-5تعییــن وزن طبقــات و عوامــل ریســک بــا

ریســکها در مراحــل چرخــه عمــر ،بهــره گرفتــه شــده
ریســکها ،روش  1DEMATELفــازی رویدادههــای

بهدســتآمده پیادهســازی شــد .اعــداد مثبــت فــازی کــه

بــرای مقایســات زوجــی در ایــن مرحلــه استفادهشــده در
جــدول ( )1آمــده اســت.

 )3-5اولویتبندی مراحل چرخه عمر پروژههای تحقیقاتی

اســتفاده از روش تحلیــل توســعهای چانــگ

بــرای بهدســتآوردن وزن مراحــل چرخــه عمــر پروژههــا
و ریســکها از روش تحلیــل توســعهای چانــگ اســتفاده

میکنیــم .بههمیــن منظــور بایــد مقایســات زوجــی بیــن
مراحــل چرخــه عمــر انجــام شــود ،اعــداد مــورد اســتفاده
1. Decision Making Trial and Evaluation

در ایــن روش مثلثــی فــازی هســتند (جــدول( .))2پــس

کــه در راســتای بهدســتآوردن بــردار وزن نرمــال مراحــل

از میانگیــن هندســی) ،محاســبات خــود را در راســتای

ریســکهای شناساییشــده در هــر مرحلــه نیــز بهدســت

از محاســبهی ماتریــس اجمــاع نظــرات (بــا اســتفاده

بهدســتآوردن درجــات بزرگــی مراحــل چرخــه عمــر
پروژههــای تحقیقاتــی ادامــه میدهیــم .ســپس بــا
ادامـهی مراحــل روش تحلیــل توســعهای چانــگ بــردار وزن

مراحــل چرخــه عمــر پروژههــای تحقیقاتــی را بهدســت

میآوریــم]2[ .

آوردهشــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت در ایــن تحقیــق

هــر کــدام از مراحــل چرخــه عمــر پروژههــای تحقیقاتــی

بهعنــوان معیــار در نظــر گرفتهشــدهاند ،بــا توجــه بــه
نقشــه ریســک شناساییشــده در مراحــل قبــل ،مقایســات
زوجــی در هــر مرحلــه از چرخــه انجامشــده اســت.

عیناً یکسان

()1،1،1

عیناً یکسان

()1،1،1

بسیار جزئی مهمتر

()1/2،1،3/2

بسیار جزئی کماهمیتتر

()2/3،1،2

نسبتاً مهمتر

()1،3/2،2

نسبتاً کماهمیتتر

()1/2،2/3،1

مهمتر

()3/2،2،5/2

کماهمیتتر

()2/5،1/2،2/3

خیلی مهمتر

()2 ،5/2 ،3

خیلی کماهمیتتر

()1/3،2/5،1/2

کام ً
ال مهمتر

()5/2 ،3 ،7/2

کام ً
ال کماهمیتتر

()2/7،1/3،2/5
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جهــت محاســبهی وزن عوامــل ریســک ،ماننــد محاســباتی

چرخــه عمــر پروژههــای تحقیقاتــی انجــام دادیــم ،بــردار وزن

جدول  :2مقیاسهای زبانی برای بیان درجه اهمیت []15

بــا اســتفاده از وزنهــای بهدســتآمده مربــوط بــه

میکنیــم .

چرخــه عمــر پروژههــای تحقیقاتــی شــرکت آلفــا

مراحــل چرخــه عمــر و عوامــل ریســک مربــوط بــه هــر

مرحلــه ،ماتریــس مرحله-عوامــل بهدســت میآیــد.

 )3-4-5اعمــال روابــط موجــود بیــن عوامــل ریســک
بهدســتآمده از روش  DEMATELفــازی در

محاســبات

در ایــن مرحلــه ماتریــس ارتباطــات کامــل عوامــل

ریســکهای

پروژههــای

تحقیقاتــی

موردمطالعــه را کــه بــا اســتفاده از روش

ســازمان

DEMATEL

فــازی بهدســت آوردیــم در ماتریــس مراحــل -عوامــل

ریســک ضــرب میکنیــم.

 )4-4-5بهدســتآوردن وزن نهایــی عوامــل ریســک
و رتبهبنــدی نهایــی ریســکها

بــرای بهدســتآوردن وزن نهایــی عوامــل ریســک ،وزن

نهایــی مراحــل چرخــه عمــر پروژههــای تحقیقاتــی را
کــه در مراحــل قبلــی بهدســت آوردیــم در ماتریــس

اصالحشــده مراحــل -عوامــل ریســک ضــرب میکنیــم.

ترتیــب بزرگتریــن تــا کوچکتریــن رتبهبنــدی

 )6نتیجهگیری
در ایــن مقالــه تــاش شــده اســت ضمــن شناســایی

چرخــه عمــر پروژههــای تحقیقاتــی شــرکت مــورد
مطالعــه و ریســکهای بحرانــی مراحــل مذکــور ،بــا
توجــه بــه ادبیــات تحقیــق روش جدیــدی بــرای تحلیــل

و رتبهبنــدی ایــن عوامــل بــا توجــه ویــژه بــه وجــود

روابــط علــی و معلولــی بیــن آنهــا ،معرفــی شــود .در

روش پیشــنهادی از ترکیــب نتایــج عــددی شــدت وجــود

روابــط بیــن عوامــل کــه بــه کمــک روش

DEMATEL

بهدســتآمده بــا تکنیــک  ANPرتبهبنــدی نهایــی

بهدس ـتآمده اســت .در اینجــا نتایــج حاصــل از مراحــل
تحقیــق بــه شــرح زیــر اســت.

 )1-6نقشــه انتشــار ریســک در پروژههــای

تحقیقاتــی شــرکت آلفــا

پــس از پیادهســازی چندیــن مرحلــه خبرگــی

رتبهبندی عوامل ریسک پروژههای تحقیقاتی

 )2-4-5تشــکیل ماتریــس عوامــل ریســک و مراحــل

بــا توجــه بــه مقادیــر بهدســتآمده ریســکها را بــه

53

ریســکهای بحرانــی پروژههــای ســازمان تحقیقاتــی

طبقهبنــدی شــدند .پسازایــن مرحلــه بــا پیادهســازی

اســتفاده از جلســات طوفــان ذهنــی و خبرگــی

شناســایی شــد کــه خروجــی آن در قالــب ماتریــس

مطابــق جــدول ( )3شناســایی شــدند .ســپس بــا

ریســکهای شناساییشــده در مراحــل چرخــه عمــر

رتبهبندی عوامل ریسک پروژههای تحقیقاتی

بهصــورت نقشــه انتشــار ریســک مطابــق جــدول ()4
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تکنیــک  DEMATELفــازی ارتباطــات بیــن ریســکها
ارتباطــات کامــل اســت کــه بــه دلیــل خــروج از حوصلــه
بحــث از درج آن در ایــن تحقیــق خــودداری شــده اســت.

ریسکهای موجود

مرحله چرخه عمر

موقعیت مبهم و پرمخاطرهی اقتصادی ،عدم سرمایه اولیه(ثابت) ،عدم سرمایه در گردش (جاری)

فرصت تحقیق

رد یک ایده قوی ،پذیرش یک ایده ضعیف ،کیفیت پایین ایدهها

پروپوزال پروژهها

برآورد اشتباه و غیرواقعی بودجه ،برآورد زمان غیرواقعی

قرارداد پروژهها

عدم دسترسی به مواد اولیه،عدم بهروز بودن منابع علمی ،عدم دسترسی به فناوری ،پیچیدگی فناوری ،نبود تیم همکار باتجربه ،عدم
میزان تناسب تیم تحقیق با اهداف تحقیق ،برنامهریزی ضعیف ،توان مدیریتی پایین مجری ،کنترل ضعیف ،عدم دسترسی به منابع
علمی ،پژوهشگران با هوش ناسازگار

طرح مدیریت پروژهها

توان مدیریتی پایین تیم نظارت پروژه

گزارش وضعیت پروژهها

در این مرحله ریسکی وجود ندارد و آنچه اتفاق می-افتد پیامد سایر ریسکها هستند مانند کیفیت ناکافی نتایج

اتمام پروژه

جدول :3طبقهبندی ریسکهای شناساییشده
ردیف

نام ریسک

کد اختصاری

شرح ریسک

1

توان پایین مدیریتی تیم نظارت پروژه

R1

چنانچــه تیــم نظارتــی از تــوان مدیریتــی بــاال برخــوردار نباشــند مــواردی از قبیــل :عــدم ارائــه نظــرات
اصالحــی مناســب ،ســختگیری نامناســب و غیرمنطقــی ،افزایــش هزینــه و زمــان پــروژه و  ...در طــی
پــروژه اتفــاق و پــروژه را از مســیر پیشبینیشــده منحــرف میســازد.

2

عدم دسترسی به مواد اولیه

R2

بــا توجــه بــه ماهیــت پروژههــای تحقیقاتــی و بدیــع و نوظهــور بــودن اغلــب آنهــا ،مــواد اولیــه نیــز
میتوانــد تــا حــدودی جدیــد باشــند ،ایــن موضــوع از یکســو و شــرایط اقتصــادی و سیاســی حاکــم
علیــه کشــور ایــران از قبیــل تحریمهــا و  ...از ســوی دیگــر میتوانــد باعــث بــروز رخــداد ایــن ریســک و
در نتیجــه اثــر بــر هدفهــای مــورد انتظــار پــروژه و حتــی شکســت پــروژه بگــذارد.

3

عدم سطح دسترسی به فناوری

R3

ماهیت و شرایط رخداد این ریسک مانند ریسک شماره 2است.

4

پیچیدگی فناوری

R4

پروژههــای تحقیقاتــی بــه دلیــل ماهیــت پیچیدهشــان اغلــب نیازمنــد فناوریهــای جدیــد در دنیــا
هســتند کــه در اکثــر مــوارد ایــن فناوریهــا و نحــوه بهکارگیــری آنهــا در مقــاالت و منابــع موجــود
تشــریح نشــده اســت ،ایــن ریســک در صــورت بــروز از نظــر زمانــی بهشــدت بــه پــروژه آســیب میرســاند

5

نبود تیم همکار با تجربه

R5

اغلــب براســاس نیــاز بــازار و یــا فرصــت و تهدیــد بــرآورد شــده ،ســازمان مجبــور به تمرکــز بــر موضوعاتی
میشــود کــه منابــع انســانی شــاغل در ســازمان در آن زمینــه از تجربــه کافــی برخــوردار نیســتند ،و
حتــی امــکان اســتفاده از مشــاوران خارجــی بــه دلیــل تازگــی موضــوع نیــز وجــود ندارد،چنانچــه تیــم
همــکار از تجربــه کافــی برخــوردار نباشــند ،بــا توجــه بــه ماهیــت دینامیــک پروژههــای تحقیقاتــی
(برگشــتپذیری بالقــوه) هزینــه و زمــان پــروژه بهشــدت افزایــش مییابــد و در صــورت رســیدن بــه
مرحلــه ارائــه پاســخ ممکــن اســت نیــاز بــازار رفــع شــده باشــد.

6

عدم تناسب تیم تحقیق با اهداف
تحقیق

R6

منظــور از ایــن ریســک عــدم همخوانــی ویژگیهــای تیــم مجــری بــا نیازمندیهــای تیــم اجرایــی
پــروژه اســت .در حقیقــت تیــم مجــری بایــد شایســتگیهای کلیــدی تیــم اجرایــی پــروژه اعــم از
شایســتگیهای رفتــاری ،تخصصــی ،مدیریتــی را داشــته باشــند ،در غیــر ایــن صــورت بهطــور قاطــع
میتــوان گفــت در صــورت بــروز ایــن ریســک پــروژه بــا شکســت و انحــراف بــاال از اهــداف مــورد انتظــار
مواجــه خواهــد شــد.

7

برنامهریزی ضعیف

R7

برآوردهــای اشــتباه هزینــه بــه دالیــل مختلــف ،برآوردهــای زمانــی ،انتخــاب اشــتباه تیــم اجرایــی،
انتخــاب اشــتباه تأمینکننــدگان ،عــدم پیشبینــی گلوگاههــای احتمالــی ماننــد اعمــال تحریــم ،عــدم
گزینــش تیــم نظارتــی مناســب از جملــه مؤلفههــای کلیــدی ایــن ریســک محســوب میشــوند.

8

توان مدیریتی پایین مجری

R8

چنانچــه مجــری پــروژه از تــوان مدیریتــی الزم برخــوردار نباشــد پیامدهــای بــروز ایــن ریســک از
قبیل:افزایــش هزینه،افزایــش زمــان ،خــروج غیرکارکــردی تیــم از پروژه،کاهــش کیفیــت،از دســت رفتــن
بازار،پیشــی گرفتــن رقبــا و ...میتواننــد منجــر بــه شکســت پــروژه شــود.

9

کنترل ضعیف

R9

منظــور از ایــن ریســک عــدم کنتــرل بــر مراحــل اجرایــی پــروژه و تضمیــن اجــرای صحیــح آن اســت کــه
منجــر بــه عــدم آگاهــی از گلوگاههــای پــروژه میشــود.

10

عدم دسترسی به منابع علمی

R10

ایــن ریســک بــه دلیــل اعمــال تحریــم بــر کشــور ایــران نســبت بــه ســایر ریسـکها در ســازمان آلفــا بیشــتر
اتفــاق میافتــد و در صــورت بــروز باعــث کاهــش خروجیهــای مراحــل و کیفیــت نتایــج میشــود.

11

عدم بهروز بودن منابع علمی

R11

منظــور از ایــن ریســک عــدم بــهروز بــودن منابــع مورداســتفاده اســت و بــه دلیــل جدیدبــودن
پروژههــای تحقیقاتــی چنانچــه اتفــاق بیافتــد بســیار خطرنــاک اســت و باعــث کاهــش کیفیــت نتایــج
و افزایــش زمــان و هزینــه پــروژه و در آخــر نارضایتــی مشــتری میشــود.

13

برآورد زمان غیرواقعی

R13

ماهیت و شرایط رخداد این ریسک مانند ریسک شماره 12است.

14

رد یک ایده قوی

R14

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

15

پذیرش یک ایده ضعیف

R15

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.

16

کیفیت پایین ایدهها

R16

ایــن ریســک چنانچــه اتفــاق بیافتــد خســارات زیــادی را بــر ســازمان وارد خواهــد کــرد و باعــث
گمراهــی ســازمان از مســیر دســتیابی بــه اهــداف و پاســخ بــه نیــاز مشــتری میشــود.

17

موقعیت مبهم و پرمخاطرهی اقتصادی

R17

منظــور از موقعیــت مبهــم اقتصــادی عــدم پیشبینــی صحیــح وضعیــت مالــی پــروژه اســت.چنانچه
نتــوان بــه درک درســتی از محیــط اقتصــادی پــروژه نرســید مشــکالت زیــادی ماننــد بــرآورد اشــتباه
بودجــه و زمــان ،هــدر رفتــن هزینههــای ســازمان ،عــدم ســودآوری محصــول نهایــی و توقفهــای
ناخواســته در طــی پــروژه شــود.

18

سرمایه اولیه ناکافی (ثابت)

R18

چنانچــه ســازمان از ســرمایه کافــی (ثابــت) برخــورد نباشــد از همــان ابتــدا بــرای اجــرای پــروژه دچــار
موانــع زیــادی میشــود .بســیار مشــاهده میشــود کــه بــه دلیــل ریس ـکهای دیگــری ماننــد بــرآورد
اشــتباه بودجــه و زمــان ایــن ریســک بــه دلیــل درک غلــط در اختیــار داشــتن ســرمایه ثابــت کافــی اتفــاق
میافتــد و یــا ســازمان بــدون در اختیــار داشــتن الزامــات و زیرســاختهای اولیــه شــروع بــه اجــرای
پــروژه میکنــد و در طــی پــروژه کار متوقــف میشــود.

19

سرمایه در گردش ناکافی (جاری)

R19

ممکــن اســت ســازمان از ســرمایه اولیــه کافــی برخــوردار باشــد امــا بــه دلیــل رخــداد ریس ـکهایی از
قبیــل بــرآورد اشــتباه بودجــه و زمان،موقعیــت مبهــم اقتصــادی و  ...میــزان ســرمایه در گــردش بهشــدت
کاهــش یابــد و نتوانــد بــا تأمیــن بهموقــع نیازمندیهــای پــروژه و رفــع گلوگاههــای احتمالــی از پــروژه
حمایــت کنــد.

20

پژوهشگران باهوش ناسازگار(منابع
انسانی مدیریت ناپذیر)

R20

منابــع انســانی شــاغل در ســازمانهای تحقیقاتــی معمــوالً افــرادی هســتند بــا تحصیــات عالــی کــه
از هــوش سرشــاری برخــوردار هســتند و بــه همیــن دلیــل در حــوزه روانشناســی از آنهــا بــه افــراد
ناســازگار یــاد میشــود .بهعنوانمثــال ایــن ناســازگاری زمانــی اتفــاق میافتــد کــه فــرد مدیــر خــود
را فــردی بــا تحصیــات و هــوش همســطح خــود مییابــد و حاضــر بهفرمــان بــری از او نمیشــود.

جدول  :4ریسکهای بحرانی پروژههای تحقیقاتی سازمان مورد مطالعه

بــا اســتفاده از روش تحلیــل توســعهای چانــگ بــردار وزن مراحــل چرخــه عمــر پروژههــای تحقیقاتــی شــرکت آلفــا و
ریســکهای هــر طبقــه بــه شــرح جــداول ( )5و ( )6بهدســت آمــد.
اتمام

گزارش
وضعیت

طرح
مدیریت

قرارداد

پروپوزال

فرصت
تحقیق

0/319

0/249

0/169

0/049

0/214

0

W

جدول  :5بردار وزن مراحل چرخه عمر پروژههای تحقیقاتی شرکت آلفا

بردار وزن نرمال

مرحله چرخه عمر پروژههای تحقیقاتی

)W= (0/486،0، 0/513

فرصت تحقیق

)W= (0/117، 0/490،0/392

پروپوزال پروژههای تحقیقاتی

)W= (1،0

قرارداد پروژههای تحقیقاتی

W= (0/133،0/109،0/109،0/066،0/066،0/061،0/112،0/
)086،0/078،0/11،0/068

طرح مدیریت پروژههای تحقیقاتی

جدول  :6بردار وزن ریسکها در هر مراحل چرخه عمر پروژههای تحقیقاتی
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 )2-6بردار وزن طبقات و عوامل ریسک
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12

برآورد اشتباه و غیرواقعی بودجه

R12

بــه دلیــل پیچیدگــی پروژههــای تحقیقاتــی و محیــط دینامیــک ،بــرآورد صحیــح بودجــه نیــاز بــه
بررســی،دقت و تجربــه زیــادی اســت و چنانچــه ایــن ریســک اتفــاق بیافتــد اثراتــی ماننــد افزایــش
بودجــه ،رد یــک ایــده قــوی ،پذیــرش یــک ایــده ضعیــف ،از دســت رفتــن بــازار و ...میشــود.

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ردیف

نام ریسک

کد اختصاری

شرح ریسک

 )3-6ریســکهای رتبهبنــدی شــده پروژههــای

ریســکها در ایــن ماتریــس اعمــال میشــود کــه از آن

بــا اســتفاده از وزنهــای بهدســتآمده مربــوط عوامــل

بــا ضــرب وزن نهایــی مراحــل چرخــه عمــر پروژههــای

اولیــه بهدســت میآیــد کــه بــا ضــرب ماتریــس ارتباطــات

عوامــل ریســک ،رتبهبنــدی نهایــی ریســکها بــه شــرح

شــرکت آلفــا

کامــل مذکــور در بنــد ( )1-6در آن ،روابــط حاکــم بیــن

جــدول ( )7بهدســت آمــد.

رتبهبندی عوامل ریسک پروژههای تحقیقاتی

ریســک مربــوط بــه هــر مرحلــه ،ماتریــس مرحلــه -عوامــل

تحقیقاتــی (جــدول  )5در ماتریــس اصالحشــده مراحــل-
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بهعنــوان ماتریــس اصالحشــده یــاد میشــود ،درنهایــت

ریسک

امتیاز

رتبه

عدم دسترسی به منابع علمی

0/036977921

1

سرمایه در گردش ناکافی (جاری)

0/035791747

2

کیفیت پایین ایدهها

0/029715528

3

پذیرش یک ایده ضعیف

0/029642806

4

برنامهریزی ضعیف

0/029389857

5

عدم تناسب تیم تحقیق با اهداف تحقیق

0/028145227

6

موقعیت مبهم و پرمخاطرهی اقتصادی

0/028022545

7

پژوهشگران باهوش ناسازگار

0/027942215

8

کنترل ضعیف

0/026771294

9

نبود تیم همکار با تجربه

0/024350219

10

برآورد اشتباه و غیرواقعی بودجه

0/02425151

11

برآورد زمان غیرواقعی

0/023794129

12

سرمایه اولیه ناکافی (ثابت)

0/02344427

13

توان مدیریتی پایین مجری

0/022863174

14

پیچیدگی فناوری

0/021764215

15

عدم دسترسی به فناوری

0/020951305

16

عدم بهروز بودن منابع علمی

0/02076235

17

عدم دسترسی به مواد اولیه

0/017190429

18

توان پایین مدیریتی تیم نظارت پروژه

0/013248714

19

رد یک ایده قوی

0/011408513

20

جدول  :7رتبهبندی نهایی عوامل ریسک
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 میــزان خطرآفرینــی تجهیــزات و مهمــات و مــواردی،بایــد هرکــدام از ســازمانها متناســب بــا شــرایط آن ســازمان
کــه بــا آن روبــرو هســتند و اســتانداردها را مشــخص کــرده و بــر اجــرای آنهــا نظــارت و کنتــرل شــدید داشــته

.باشــند

