مدیریت ریسک در پروژههای کوچک ساختوساز در کشور ایران:
وضعیت ،موانع و تأثیر
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تاریخ پذیرش مقاله98/05/29 :

چکیده
ت ریسک در پروژههای کوچک ساختوساز در کشور ایران
مدیری 

مدیریت ریسک ،باید بدون توجه به ابعاد و اندازهی پروژه ،در پروژههای ساختوساز ،پیادهسازی و اجرا شود تا از موفقیت در حصول به اهداف

پروژه ،اطمینان حاصل شود .این تحقیق با هدف بررسی مدیریت ریسک در پروژههای کوچک ساختوساز در کشورمان ایران در دامنهی
وضعیت ،موانع و تأثیر مدیریت ریسک بر عملکرد پروژه صورت گرفته است .برای رسیدن به اهداف تحقیق ،یک نظرسنجی پرسشنامهای
انجام و اطالعات  40پروژه ،ارسالی از سوی  25نفر از خبرگان  5شرکت مجری جمعآوری شد .نتایج تجزیهوتحلیل ،نشاندهندی اجرای
سطح نسبتاً پایین مدیریت ریسک در پروژههای کوچک ساختوساز بوده و «کمبود منافع بالقوه»« ،غیر اقتصادی بودن»« ،کمبود وقت»

و «کمبود بودجه» موانع اصلی و برجسته هستند .همچنین نتایج حاصل نشان داد که همبستگی مثبتی میان اجرا و پیادهسازی مدیریت

ریسک و بهبود کیفیت ،کاهش هزینه و بهبود برنامهریزی در پروژههای کوچک ساختوساز وجود دارد .یافتههای این تحقیق میتواند یک
درک عمیق از مدیریت ریسک در پروژههای کوچک در کشور ایران ارائهداده و فواید اجرا و پیادهسازی مدیریت ریسک را برای ذینفعان
اینگونه از پروژهها متقاعدکننده کند.
واژگان کلیدی:

مدیریت ریسک ،پروژه های کوچک ،پیاده سازی ،موانع ،تأثیر ،عملکرد پروژه

 1مقدمه
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توساز ،یکی از بخشهایی است که بهطور
صنعت ساخ 
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فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

قابلمالحظهای در اقتصاد بیشتر کشورها ،ازجمله ایران،
مشارکت دارد .براساس گزارش بانک توسعه و تجارت اکو ،1در

توساز ن ُه درصد تولید ناخالص ملی
سال  ،2014بخش ساخ 
کشور ایران را تشکیل داده است .افزایش سالیانهی بودجهی

طرحهای عمرانی ملی نیز دلیل دیگری بر نقش کلیدی صنعت
ساخت کشور است .از طرفی ،با توجه به وضعیت کنونی

اقتصاد کشورمان و تأثیر آن بر تمامی صنایع ازجمله صنعت
ساختوساز و پیرو آن تمایل کارفرمایان و پیمانکاران عمده

به تقسیم پروژههای بزرگ و پیچیده ساخت به پروژههای
کوچکتر و سادهتر و انجام آنها از طریق پیمانکاران جزء،
تعداد پروژههای ساختوساز کوچک در سالهای اخیر رو به
فزونی است .بنابراین ،مهم است که از موفقیت این نوع پروژهها

اطمینان حاصل شود.

پروژهها میتوانند در ابعاد و اندازههای گوناگون و با اهدافی

متفاوت طبقهبندی شوند .با وجود این یک شاخصهی مشترک
لیکن ناملموس در تمامی پروژهها وجود دارد و آن ریسک

پروژه است .پروژهها در هر نوع ،اندازه و اجزایی که باشند دارای

درجهای از ریسک و عدماطمینان هستند .به هر میزان که
ریسک پروژه افزایش یابد ،کار برای مدیریت و کنترل پروژه

دشوار میشود (نظری و همکاران .)2009 ،میتوان بسیاری
از شکستهایی را که در پروژهها روی میدهد ،بهدلیل
ریسک و عدم ثبات در محیط و درون ساختار پروژه دانست.

با وجود این بهدلیل غیرملموس بودن ریسک ،هنوز تعریف
جامع و کاملی از آن ارائه نشده است .عالوهبرآن ،هنوز رابطهی

کمی جامعی که بتواند ریسک یک پروژه را اندازهگیری
و تمامی ابعاد ریسک را در آن لحاظ کند ،ارائه نشده است

(لیانگ  .)2005 ،مطابق با نظریهی مؤسسهی مدیریت پروژه
2

3

( ،)PMI 2008ریسک پروژه یک رویداد نامشخص است که

اگر اتفاق بیفتد ،کمینه یکی از اهداف پروژه را (ازجمله کیفیت،
هزینه ،زمان و  )...تحتتأثیر قرار میدهد و مدیریت ریسک
پروژه قصد دارد که احتمال و تأثیر رویدادهای مثبت را افزایش
و احتمال و تأثیر رویدادهای منفی را کاهش دهد .بنابراین،

پیادهسازی مدیریت ریسک ،عملکرد پروژه را از طریق تضمین
دستیابی به اهداف پروژه و دنبالکردن فرصتهای منجر به
افزایش تأثیر مثبت بر اهداف ،بهبود خواهد بخشید .از طرفی،

مدیریت ریسک که بهعنوان یکی از  10زمینهی دانش مدیریت

 .1نویسندهی مسئول -استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد چالوس

پروژه ( )PMI 2017است ،سهامداران و دستاندرکاران را قادر

پذیرفته است ،لیکن تحقیقاتی که به بررسی این مقوله در

و مارل.)2012 ،

است .توجه به پروژههای کوچک عمرانی از این جهت مهم

میسازد تا تأثیر ریسک بر عملکرد پروژه را درک کنند (فانگ

توساز بپردازد ،کمتر صورت گرفته
پروژههای کوچک ساخ 

وجود سبد متنوعی از ریسکها در صنعت ساختوساز سبب

است که ساختار ،شرایط و ویژگیهای اینگونه از پروژهها با

گیرد (آلبرت و هالوئل .)2013 ،4اگرچه حاصل این تالشهای

این رو ،الزم است تا تحقیقاتی که بهطورخاص به مطالعه و

شده است تا تحقیقات زیادی درزمینهی مدیریت آنها صورت

علمی ،طرح و توسع ه مدلها و ابزارهایی جهت شناسایی و

پروژههای عمرانی بزرگ و متوسط تفاوتهای زیادی دارد .از
بررسی تأثیرات پیادهسازی مدیریت ریسک در پروژهها بپردازد،

مدیریت ریسکها در این صنعت بوده است؛ ولی پروژههای
توساز بهویژه در سطح کشورمان ایران ،هنوز هم عم ً
ال
ساخ 

چالشهای پیادهسازی و تأثیرات پیادهسازی مدیریت ریسک

(مارسلینیو سادابا 5و همکاران.)2014 ،

( )1عمده مطالعات صورتگرفته درزمینهی مدیریت ریسک در

از سطح عملکرد موردانتظار و رضایتبخش فاصله دارند

توساز ،پروژههای کوچک و موانع موجود بر سر
صنعت ساخ 
راه پیادهسازی آن را در پنج سال اخیر نشان میدهد.

توساز ،پروژههای کوچک
جدول  :1نتایج عمده مطالعات انجام شده درزمینهی مدیریت ریسک در صنعت ساخ 
و موانع بر سر راه پیادهسازی آن طی پنج سال اخیر
یافته ها

مطالعات

 بژ هاهسنوچ ،ستشکیلزهن سبخ ست ظمس بژ سهاهستکمیلسا سزدسبخ سصنعهیسهسهن .
 ب نامودرزهسترنسنوعست س بژ هاسبسیادسمه اب سبوز سبسمعیادهاهستدتئوا سزدسترنستحقیق،سبومنظودست کیا س ا بژ سهااهسنوچا سبس
باااستفااه از ست سر ا س ف ا نامااوسبسب ا ستفااااست ااا سسسسسسس
بزدگست سرک رگ ،س م تاًسمنافبسنیست.
جماااارس بدهسااا ا ست س413سن اا ا ست سنادانافااااا ست س
 تحقیقا سصود گ فهوسزدس مینوس بژ هاهسنوچ سمح بزسبست ا سزدسترنس مینوسنانافیسبسنمستفت .س
مجموعس06س بژ
)Collins, Parrish and Gibson (2017
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تحم بن ،ستقبالی،س بکنادسبسمق میس ودس()1431
باستفه از ست سر س فشناموسبسب تفااست ا سجمر بدهس
ا ست س یمانکادت سفاختسمحلیسزدسمنا قسمخهلفسنشاودس
تر ت

 فطحسنسبهاًس ارینستج تهسم ر رتسدرس سزدس بژ هاهسنوچ س
" نمبوز سبقت" ،س"فق ت سبوزجو" ،س"حاایو سفوز سنم" سب س"غی ستقهصازه سبوز " سموتنر سب جسهو سب سف سدت س یاز فا هب ستج تهس
باااستفااه از ست سراا س فاا سنامااوسبسب تفااااست ااا سسسسسسس
م ر رتسدرس سزدس بژ سهاهسنوچ سفاختبفا ستفت.
جمرس بدهسا ست س11سمشاابدسبس13س یمانکاادست سمجماوعس
 همبسهگیسمثبهیسبینستج تهسم ر رتسدرس بسبهبوزسنی یت،سهزرنوسبسب نامودرزهس بژ هاهسنوچ سبجوزسزتدز .س
003س بژ سزدسنشودسفنگا ود
)Hwang, Zhao and Toh (2014

 م ر رتسدرس سزدس بژ هاهسفاخهمانیسهنو سبسیادسبیتهمیتستلقیسمیاوز.
 لتستصلیسترنسبضعیتسنمبوزسزتن ستفت.س
باستفه از ست سر س ف ناموسترنه نهیسبسب تفااست اا س
 تنهظادسمیدبزسنوستفه از ست سدبرک زس یشنهازه،سبوسنادف مارا سبس یمانکادت ستجا سزه ستاستابرسم ر رتسدرس س بژ سدتسب ستفاااس
جمر بدهسا ست سا نتهاهسم ر رهیسزدسنشودسایلی
بهه رنسدبشهاسبسهمچنینسبهبوزس ملک زسترنستابرسبسا ن .
)Serpella, Ferrada, Howard and Rubio (2014

 وتملسمالیسبستقهصاازسهسهما ت سبااسنسی یاست،سمهمها سرنسخطا ت سهساهن سبسصانعتسباوس اودسنلاسیسفاعسیسزتدزست ستراسنسخطا ت س
جلوگی هن ز سراس هاسدتستنهقالسزه .س
باااستفااه از ست سراا س فاا سنامااوسبسب تفااااست ااا س
 فیسهمسم ر رتسدرس سبسایو هاهستنث سفا ما ها،سبتنن س ذر ،سنیموسزتئمی،سغی سدفمیسبسب ب سفاخهادسباسمنابرسمالیسموجاوزس
جمر بدهسا ست س36سن ست سزفتتن دنادت ستصلیسصانعتس
بسمح بز،سبومنظودسمقابلوسباسخط ت ستفت.
فاختست س3سم نزستصلیسزدسنشودس انسها
)Choudhry and Iqbal (2013

 " م گاهیست سف ترن هاهسم ر رتسدرس "،س" مستج بو"سبس"نمبوزست ا "ست س وتملستصلیس ا مستجا تهسما ر رتسدرسا س
بوز سبسزدسمقابل،س"هزرنوسهاهس یاز سفا ه"سبسس"مح بزرتسهاهس مانی"سزتدتهستهمیتسنمه هسهسهن .
 موتنرسانافاریسا سمیتوتن سبو نوت سر سنقشوسدت سجهتستوفعوسدت حلهاهسمنافبسب تهستج تهسموفقیتس میز  RAMPبسبهباوزس باااستفااه از ست سراا س فاا سنامااوسبسب تفااااست ااا س
جمر بدهسا ست س22سمشابد،س23س یمانکادسبس10سنادف ماهس
ف ترن هاهستصمیمگی هسا نتهاهسفاختبفا سمودزستفه از سق تدسگی ز.س
ح فوتهسزدس مینوسفاختسزدسنشودستانزتنیا
ب ب ترن،سزتن سبسزدکسف ترن سم ر رتسدرس سزدسانافاریسبسم ر رتسدرس سذتتیسبو ودسمؤث سنم سمینن .

)Chileshe and Kikwasi (2013

 وتملسدرس س باد تن ست س"دبشهاهسفاختبسفا "،س"تودم"،س"ا ترطس شسبسهوتری"،س"ا ترطس مینسبسا ترطس الرن "،س"تدتباطس
ضعیفسمیا ستیمس بژ "بس"نوفا سقیمت".س
باستفه از ست سب دفیسنمونوهاهستصاازفیستنهخااشساا ست س
 وتملسمالیسبستقهصازهسباستحهمالسدخ تزسباال،سبیشه رنستأثی سدتسب س بژ هاسزتدن ،سزدسحالینوس املسدرس سقانونیسبوس ناوت سراس س
افخهاهسجمر بدهسا ست س30سمشابد،س43س یمانکادسبس24س
خط سنمسب سمحسوشسمیاوز.
نادف ماهسخصوصیسبسزبلهیسزدسنشودسغنا
 مقارسا سبع هسباستفه از ست س مو ستونی  HSDنشا سزتزسناوستخاه بسباینس یمانکاادسبسنادف ماراا سسزدسدتباوسبنا هسدبشسهااهس
فاختبفا سزتدتهسباالت رنسدتبوسبوز سلیکنستخه بسمعنیزتدهسبینس یمانکادت /سمشابدت سبسنادف مارا /مشابدت سبجوزسن تدز.
)Chileshe and Yirenkyi‐Fianko (2012

توساز در کشور ایران
ت ریسک در پروژههای کوچک ساخ 
مدیری 







ا نتهاهسفاختبفا سبار سدرس سدتسبو نوت سبخشیسض بدهست سم ر رتس بژ سخوز،سم نظ سق تدسزهن .س
تصمیمگی ههاریسنظی ستد رابیسدرس سزدس بژ هاهسفاختبفا ،سزدسم ر رتسفاختبفا سبسیادسحائزستهمیتستفت.س
انافاریبستد رابیسدرس س بژ ،سدبن سمهمیسب تهسموفقیتس بژ سبوامادسمی ر .
تعیینس وتملسنلی هسدرس سزدسصنعتسفاختبفا س
زدسنلس43س املستث گذتدسب سدرس هاهسم بوطسبوسفاختبفا ،ست س رقسنظ فنجیس مارشیسباسمهخصصا سزتنشگاهی سبسمصااحبوسس
باسبخ هاهسزبلهیسبسصنعتسفاختبفا سمودزستحلیلسق تدسگ فهن سبسزدنهارتس22سمعیادستد رابیسبو نوت س وتملسنلی هست س راقسس
مصاحبوسباسمهخصصا سبوزفتس م .س
ترنسدبش،ستبزتدهسمؤث ت ،سزقیقت سبسفا ما رافهوت سب تهستأری ستصمیمستتخاذسا ،ستدتئوسمیزه  .س
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پروژهها ،در انواع مختلف آن (عمرانی ،خدماتی و غیره) صورت

در پروژههای کوچک عمرانی مورد ارزیابی قرار گیرد .جدول

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

تاکنون تحقیقات زیادی درزمینهی مدیریت ریسک در

انجام شده است و شرایط فعلی پیادهسازی مدیریت ریسک،

بررسی وضع موجود اجرای مدیریت ریسک در پروژههای

با توجه به مجموعه مطالب و تعاریف ذکرشده در ادبیات

به تصویر کشیدن اهمیت مورد انتظار مدیریت ریسک در بهبود

توساز ارائه کرد )1 :مدت استاندارد اجرای کمتر از 14
ساخ 

عملکرد پروژه از موارد مورد بررسی در این تحقیق است.

دارای تعداد نیروی انسانی بین  10تا  100نفر تمام وقت برای

کوچک در کشور ،شناخت موانع پیادهسازی مدیریت ریسک،

ت ریسک در پروژههای کوچک ساختوساز در کشور ایران
مدیری 

عملکرد پروژه و بررسی تأثیر مورد انتظار مدیریت ریسک بر

توساز
 1-2پروژههای کوچک ساخ 

 2-2مدیریت ریسک در پروژههای کوچک
توساز
ساخ 

تاکنون تعریف واحد و مورد توافقی از پروژههای کوچک در

ادبیات موضوع ارائه نشده است .با وجود این ،تحقیقات گذشته،

برخی ویژگیها و شاخصهها را برای این دسته از پروژهها
مشخص کردهاند.

کانون ساخت صنعتی 6یا ( )CII 2001بیان کرد که پروژههای
کوچک غالباً دارای تعداد نیروی کار ،کنترل و نظارت رسمی

کمتر ،فعالیتهای احتمالی بیشتر ،فرایندهای اسـتانـدارد و
همـچنین استفادهی بیشتر از چکلیستها هستند.

کمتر بوده و عدم تناسب الزم بین میزان سرمایهگذاری

مدیریت و هزینههای پروژه ،بهعنوان مهمترین مشکل در این
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ماه )2 ،دارای هزینهای بین  0/1تا  1میلیون دالر آمریکا)3 ،

نسبت به پروژههای بزرگ.

عالوهبراین ،گریفیت و هدلی )1998( 7معتقدند که پروژههای

8

موضوع ،میتوان جمعبندی زیر را از ویژگی پروژههای کوچک

نوع از پروژههاست.

هـمچنین ،دانستون و رید )2000( 8بیـان کردند که پـروژههای

کـوچک دارای این مـشـخـصات هستند:

 )1فعالیتهای تکراری و مشخص )2 ،فرایندهای ساخت و

اجرای ساده )3 ،پروژههای نگهداری )4 ،بازسازی )5 ،تغییر
مدل یا ارتقا )6 ،کل هزینههای پروژه کمتر از یک میلیون

دالر آمریکا.

از طرفی ،لیانگ ( )2005معتقد است که پروژههای کوچک
باید کمینه دارای یکی از ویژگیهای زیر باشند )1 :هزینهای

بین  0/1تا  5میلیون دالر آمریکا )2 ،زمان  14ماه یا کمتر
برای اجرای پروژه )3 ،مدت کار ساعت پروژه کمتر از 100000

ساعت )4 ،عـدم نـیاز تـمـام وقت بـه مـنـابـع پروژه و یا بخش
قابلتوجهی از منابع سازمان .براساس نظر لیانگ (،)2005

توساز محدود به پروژههایی با مبلغ
پروژههای کوچک ساخ 
بین  0/1تا  5میلیون دالر آمریکا بوده و مدتزمان اجرای آن
کمتر از  14ماه است.

پروژههای کوچک باید بسیار دقیق مدیریت شوند تا دچار
تجاوز پروژه از هزینه و زمان پیشبینی شده نشوند .با وجود

اهمیت باالی مدیریت ریسک در پروژههای کوچک ،غالباً

بهدلیل هزینهزا بودن و اطالعات زیاد موردنیاز ،از این امر در
پروژهها غفلت میشود (مبارک.)2010، 9

شرکتهای کوچک و متوسط عمرانی که معموالً پروژههای

کوچک را انجام میدهند ،تمایل زیادی به مدیریت ریسک در
این دست از پروژهها ندارند و همچنین دانش و اطالعات الزم

در این خصوص را نیز ندارند (هو و پیک1992 ،10؛ اسمیت و

بوهن .)1999 ،یکی از دالیل این عدم تمایل را میتوان در این

نکته دانست که شرکتها بهدلیل فضای رقابـتی شدیــد ،ناچار

به ارائهی مبالغ کمتر برای پروژه هستند .بنابراین ،نمیتوانند
هزینهی بیشتری را روی مدیریت ریسک صرف کنند (اسمیت

و بوهن .)1999 ،11لیکن تحقیقات صورتگرفته مبین آن

است که مدیریت ریسک میتواند هزینهی پیشبینیشده و
تصمیمگیری را بهبود بخشد (میلز  )2001 ،و نیز میتواند
12

کـمـک کند تـا پـروژه در زمان و هزینهی مقرر به اتمام رسد

(علی  )2000 ،و نیز خسارات ناشی از ریسک را کاهش دهد
13

(کلمتی.)2006 ،14

ریسک و مدیریت آن بهدلیل ارتباط مستقیم با عوامل کار،

بسیار حائز اهمیت است .زیرا عدم مدیریت صحیح میتواند

باعث کاهش عملکرد و حتی شکست پروژه شود .پروژههای
ساخت نیز بهدلیل درگیری افراد زیاد در کار ،مانند پیمانکار،

کارفرما ،مشاور و  ...از این قاعده مستثنا نیستند .تحقیقات

نشان میدهد عوامل فنی و اجرایی برخالف عوامل اقتصادی

و تأمین مالی اثر قابلمالحظهای برروی عملکرد پروژههای

کوچک ندارد (روانسر و میرزایی .)1395 ،با بررسی نتایج

توساز کوچک
تحقیقات میتوان ریسکهای پروژههای ساخ 

تهران) که به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند ،توزیع

توساز کوچک
عوامل مؤثر بر وقوع ریسکهای پروژههای ساخ 

بهعنوان خبره ،بهمنظور مشارکت در تحقیق منظور شد .الزم

را در ن ُه فاز طبقهبندی کرد .از طرفی نتایج ارزیابی و رتبهبندی
نشان میدهد که کارفرما با  42/3درصد بیشترین تأثیر را در
وقوع ریسک در اینگونه از پروژهها براساس مدیریت ریسک

فرایندمحور داشته و سپس بهترتیب مشاور و پیمانکار با  36/3و

شد .شرط کمینه پنج سال سابقهی کاری در انتخاب افراد

بهذکر است ،علت انتخاب شرکتهایی با رتبهی  3و  4و 5

بدین سبب است که شرکتهای دارای رتبهی  2و  ،1بهدلیل

تواناییشان برای شرکت در مناقصههایی با ارزش باالتر ،معموالً

 21/5درصد در وقوع ریسک نقش دارند (ابراهیمیان و همکاران

در پروژههای کوچک درگیر نشده و تمایل کمتری به انجام

هوانگ 15و همکاران ( )2014در مقالهای به بررسی مدیریت

پرسشنامه ،دادههاي مربوط به آن با استفاده از بستههای

پرداختند .آنها در این مقاله با ارائهی تعریفی از شرکتهای

گرفت.

.)1394،

را مشخص کردند .سپس ریسکهایی که در راستای اجرای
این دسته از پروژهها وجود دارند ،مورد شناسایی قرارگرفته و

الزم به توضیح است در مرتبهی اول توزیع ،پرسشنامهها

برای تعداد  35شرکت با شرایط فوقالذکر ارسال شد ،لیکن
با وجود گذشت بیش از دو ماه و پیگیریهای مداوم ،تنها

تأثیر هریک از این ریسکها برروی پروژه تعیین شد .درنهایت

تعداد دو عدد پرسشنامه ،آن هم بهصورت ناقص ،پاسخ داده

ارائه شد .سپس آنها مدل خود را برروی مطالعهی موردی در

تشخیص داده نشدند .علت این نرخ پایین پاسخ را میتوان)1 :

راهکارهایی بهمنظور مدیریت ریسک در این دسته از پروژهها
پروژههای کوچک در کشور سنگاپورپیادهسازی کردند.

شده که جهت دستیابی به اهداف تحقیق ،کافی و مناسب
محرمانه بودن و حساسیت اطالعاتی که شرکتها تمایل به

با مروری بر مطالعات صورتپذیرفته در ادبیات موضوع تحقیق،

فاشکردن آن ندارند )2 ،عــدم آشنایی کافی از موضوع)3 ،

مشهود است که عمدهی آنها عبارتاند از  )1عدم پرداختن به

مرتبهی دوم توزیع ،پنج شرکت پیمانکاری فعال در سطح شهر

وجود برخی از خألها و شکافهای تحقیقاتی در ادبیات موضوع

عمرانی )3 ،عدم ارائهی تعریف جامع و کامل برای پروژههای

بهمنظور تعيين پايايي ،از روش آلفاي کرونباخ ،براي بررسي

پروژه و عدم تحلیل و نحوه مدیریت ریسک در پروژهها.

 3روش تحقیق و ارائهی اطالعات

نفر بهعنوان خبرگان این تحقیق ،بهطور تصادفی انتخاب شدند.
روايي ،روايي محتوايي (با توجه به پيشينهی قوي مدلها و

همچنين در نظر داشتن متغيرهاي مدلهای اصلي جهت
تهیهی پرسشنامهی کاربردی) و روایینمایی (بررسی توسط

اساتید) مورد ارزيابي قرار گرفتهاند.

در این تحقیق ،در ابـتدا با بـهـرهگيري از منابع كتابخانهاي

پرسشنامهی توزیعی از پنج قسمت ،شامل یک مقدمه و چهار

تحقیق) ،مباني نظري و پیشینهی تحقيق تدوين شد و در

الف) مقدمه :شامل بیان تحقیقات مهمی که درزمینهی تعریف

پرسشنامهای درخصوص این متغیرها ،طراحی و بين تعدادی

توساز
تحقیق و سئوال در مورد تعریف پروژههای کوچک ساخ 

(مشاور و پیمانکار) ،دارای رتبه  3و  4و  5از سازمان مدیریت و

ب) بخش اول :شامل اطالعات پایهی خبرگان و شرکتهای

مختلف کشور در پنج سال گذشته (دارای دفتر مرکزی در شهر

رسانده اند.

(کتابهای فارسي ،كتب و مقاالت التين پيرامون متغیرهای

بخش اصلی بهشرح ذیل تشکیل شده است:

ادامه براساس ادبيات تحقيق ،جهت انجام تحقیق میدانی،

توساز صورت گرفته است ،بیان اهداف
پروژههای کوچک ساخ 

توساز کشور
از خبرگان شرکتهای فعال در صنعت ساخ 

از دیدگاه خبرگان.

برنامهریزی کشور در رشته ابنیه و دارنده پروژههایی در مناطق

مربوط و مشخصات پروژههایی که در  5سال گذشته به انجام

توساز در کشور ایران
ت ریسک در پروژههای کوچک ساخ 
مدیری 

مدیریت ریسک در پروژههای کوچک )2 ،طرح بحث مدیریت

کوچک عمرانی )4 ،توقف تحقیقات در فاز شناسایی ریسکهای

9

قطع ارتباط بین دانشگاه و صنعت و  ...دانست .بنابراین ،در
تهران ،بهطور تصادفی انتخاب و از بین آنها در مجموع 25

ریسک بهصورت کلی و یا بررسی آن برای پروژههای بزرگ
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توساز کوچک در کشور سنگاپور
ریسک در پروژههای ساخ 

توساز کوچک دارند .درنهایت با جمعآوري
پروژههای ساخ 

نظرات خبرگان و جمعبندی نظرات آنها ،درنهایت تعریف زیر

در  5سال گذشته به انجام رسانده اند.

پ) بخش دوم :شامل بررسی وضعیت کنونی اجرا و پیادهسازی

توساز ارائه شد.
از پروژههای کوچک ساخ 

سال گذشته از فروردین  1391به بعد که در آن مدیریت

ت استاندارد اجرای آنها کمتر از  14ماه باشد )2 .دارای
 )1مد 

توساز پروژههای عمرانی هستند که:
پروژههای کوچک ساخ 

مدیریت ریسک در شرکت مربوط (پروژههای فعال در پنج

هزینهای بین  0/1تا  1میلیون دالر آمریکا ،معادل  4میلیارد تا

ریسک بهصورت رسمی پیادهسازی و اجرا شده است).

ت) بخش سوم :شامل بررسی موانع اجرای مدیریت ریسک در

ت ریسک در پروژههای کوچک ساختوساز در کشور ایران
مدیری 

 40میلیارد ریال ایران هستند )3 .دارای تعداد نیروی انسانی

توساز ،و تعیین اهمیت این فاکتورها و
پروژههای کوچک ساخ 

بین  10تا  100نفر تمام وقت برای اجرای پروژه هستند)4 .

ث) بخش چهارم :شامل بررسی تأثیرات و همچنین اهمیت

بزرگ دارند.

توساز و میزان این تأثیرات.
کوچک ساخ 

در بخش اول نسبت به دریافت اطالعات مربوط به خبرگان،

مستندسازی و کنترل کمتر و غیررسمیتر نسبت به پروژههای

موانع در قالب مقایسات زوجی.

پس از ارائهی تعریف پروژههای کوچک عمرانی در مقدمه،

اجرای مدیریت ریسک بر فاکتورهای مهم در پروژههای

همانگونه که ذکر شد ،در گام نخست الزم است تا تعریفی

شرکتها و پروژههای انجامشده توسط هریک در پنج سال

در بخش مقدمه از خبرگان امر خواسته شد تا تعریف خود

خبرگان منتخب ،حاصل از پرسشنامههای جمعآوریشده را

گذشته اقدام شد .جدول ( )2مشخصات جمعیت شناختی

توساز صورت پذیرد .بدینمنظور،
از پروژههای کوچک ساخ 

نشان میدهد.

توساز ارائه کنند .پس از دریافت
را از پروژههای کوچک ساخ 

جدول  :2مشخصات جمعیتشناختی خبرگان منتخب
درصد

تعداد

60

9

کارشناسی ارشد

4

5

دکتری

95

56

مرد

8

5

زن

46

56

کمتر از 56

58

7

بین  56تا 51

54

0

بین  51تا 56

8

5

باالی 56

06
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51

لیسانس

سطح تحصیالت

مشخصه
خبرگان
تعداد =  51نفر

جنسیت

سابقه کار
(سال)

جدول ( )3نشاندهندهی مشخصات پنج شرکت مورد بررسی در این تحقیق است.
جدول :3اطالعات مربوط به پنج شرکت مورد بررسی
شرکت

نوع شرکت

نوع فعالیت

رتبه ابنیه

سابقه فعالیت

تعداد پروژه در  5سال اخیر

1
2
3
4
5

سهامی خاص
سهامی خاص
سهامی خاص
سهامی خاص
سهامی خاص

پیمانکاری
پیمانکاری
پیمانکاری و مشاوره
پیمانکاری و مشاوره
پیمانکاری

4
4
3
5
4

کمتر از  11سال
کمتر از  11سال
بین  21 – 11سال
بین  21 – 11سال
کمتر از  11سال

8
9
6
8
9

جدول ( )4براساس تفکیک پروژههای صورتپذیرفته توسط
شرکتهای مورد سؤال در پنج سال اخیر ،برحسب نوع پروژه،

ماهیت پروژه ،هزینه پروژه و مدت آن تنظیم شده است.

جدول  :4مشخصات پروژههای صورتپذیرفته شده توسط هریک از شرکتها به تفکیک
درصد

74/5

91

تعداد

عمومی

نوع پروژه

51/5

19

خصوصی

51/5
74/5

19
91

ساخت
بازسازی

14/5
55
54/5

99
97
95

کمتر از  6ماه
بین  6و  97ماه
بیش از  97ماه

15
55
14

94
11
8

ماهیت پروژه

مدت پروژه

 4تجزی هوتحلیل دادهها و بحثها
 1-4بررسی وضعیت کنونی اجرای مدیریت ریسک

دقیقتر از این شاخصها برای پروژههای خصوصی است.

 1-1-4وضعیت اجرای مدیریت ریسک در سطح شرکتها

پروژه های خصوصی آسانتر به نظر میرسد.

ریسک در سطح شرکتهای موردنظر در این تحقیق اقدام شد.

همچنین  47/5درصد از این پروژهها ،از نظر ماهیت ،فعالیتهای

از این روی ،از نمایندگان هریک از پنج شرکت خواسته شد تا

توساز
ل توسعه ،بخش قابلمالحظهای از بازار ساخ 
کشورهای درحا 

(فروردین  1391به بعد) در آنها مدیریت ریسک بهصورت

رتبهها انجام میشود.

جدول ( )5براساس تفکیک پروژههایی که در آنها مدیریت

بازسازی هستند که نشاندهندهی این موضوع است که در

نسبت به بیان مشخصات پروژههایی که در پنج سال گذشته

را این نوع پروژهها در برمیگیرد و بیشتر توسط شرکتهایی با این

رسمی اجرا و پیادهسازی شده است ،اقدام کنند.

عالوهبراین  80درصد تمامی پروژههای انجامشده توسط

ریسک بهصورت رسمی اجرا و پیادهسازی شده است ،برحسب نوع

شرکتهای منتخب ،با ارزشی کمتر از 40میلیار د ریالو62/5

درصد آنها با مدت کمتر از 14ماه اجرا شدهاند که نشان میدهد

پروژه ،ماهیت پروژه ،هزینهی پروژه و مدت آن تنظیم شده است.

بیشتر پروژههای بررسیشده ،پروژههای کوچک هستند.

جدول  :5مشخصات پروژههای دارای سیستم مدیریت ریسک توسط هریک از شرکتها به تفکیک
درصد

تعداد

 %66
 %46

6
7

%54
%44
%54

3
8
6

%6314
%1814

 %54
 %44
 %54

8
4

3
8
6

عمومی 
خصوصی 
ساخت 
بازسازی 

کمتراز6میلیارد
بین6تا64میلیارد 
بیشتراز64میلیارد
کمتراز6ماه 
بین6و36ماه 
بیشاز36ماه 

نوعپروژه 


ماهیتپروژه 

هزینهپروژه(ریال) 

مدتپروژه 



مشخصه

پروژهها 

تعداد=31پروژه 


11

توساز در کشور ایران
ت ریسک در پروژههای کوچک ساخ 
مدیری 

بنابراین برای این پیمانکاران با این رتبه ،برنده شدن در مناقصه

در این گام نسبت به بررسی وضعیت کنونی اجرای مدیریت
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باشد که شاخص انتخاب پیمانکار برای پروژههای عمومی

هزینه پروژه (ریال)

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

که با توجه به رتبه شرکتها ،ممکن است بهدلیل این واقعیت

پروژهها

تعداد =  74پروژه

کمتر از  7میلیارد
بین  7تا  74میلیارد
بیشتر از  74میلیارد

در بین  40پروژه بررسی شده %52/5 ،پروژهها خصوصی بوده

مشخصه

سپس ،شاخص اجرای مدیریت ریسک 16یا  RMIIکه گسترهی
اجرای مدیریت ریسک در یک شرکت را توصیف می کند ،با

آورده شده است:
/ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺑﺎ اﺟﺮا و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ(=RMII

)*100ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ

استفاده از رابطه زیر محاسبه شده و نتایج آن در جدول ()6

ت ریسک در پروژههای کوچک ساختوساز در کشور ایران
مدیری 

جدول :6وضعیت اجرا و پیادهسازی مدیریت ریسک در سطح شرکت
درصد

تعداد کل

0
0
0
%00
%00
0
%00
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

%100

2

%33.33

5

4

0
0
0
(1 )%02
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
(1 )%02
(0 )%00/0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
(1 )%20
0
0
0
0

%02

%00.20

%20

1

با توجه به جدول فوقالذکر مشخص میشود که میانگین کلی

12

 RMIIبرابر با  33/32درصد بوده و این موضوع را مشخص

میکند که اجرا و پیادهسازی مدیریت ریـسک در شرکتهایی

سال نهم -شماره  - 2پیاپی  - 32تابستان 1398

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

رتبه

RMII

0

3

1

%0
%9-1
%19-10
%09-00
%09-00
%09-00
%29-20
%09-00
%09-00
%09-00
%100-90
میانگین

مجموع

ریسک در پروژههای خود داشته و با تجربه ،منابع ،فناوری

پیشرفته و متخصصان و کارکنان حرفهایتری تجهیز شده و به
اجرای مدیریت ریسک تمایل بیشتری دارند.

توساز فعالیت دارند،
که بـیـشـتر در پروژههای کوچک ساخ 

 2-1-4وضعیت اجرای مدیریت ریسک در سطح

همچنین نتایج حاصله بیانگر این است که شرکتهای دارای

جدول ( )7تعداد و تناسب پروژههای با پیادهسازی مدیریت

در سطح پایینی است.

رتبهی باالتر ،اهتمام بیشتری به اجرا و پیادهسازی مدیریت

پروژهها

ریسک را نشان میدهد.

جدول :7وضعیت اجرا و پیاده سازی مدیریت ریسک در سطح پروژه
درصد پروژههای با مدیریت ریسک

تعداد پروژههای با مدیریت ریسک

تعداد پروژهها

%33/5

6

91

%33/3

7

19

خصوصی

%91
%36/4
%51

9
8
4

91
11
8

کمتر از  4میلیارد
بین  4تا  41میلیارد
بیشتر از  41میلیارد

%38/9
%16/3

%1/9
%57/9
%16/6
%31/5

8
5

9
8
4

93

19
91

99
94
95
41

عمومی

ساخت
بازسازی

کمتر از  6ماه
بین  6و  94ماه
بیش از  94ماه

مشخصه های پروژه
نوع پروژه
ماهیت پروژه
هزینه پروژه (ریال)

مدت پروژه
مجموع

نتایج گردآوری شده در جدول ( )7بیانگر این موضوع است

مدت آنها بین  6تا  14ماه بوده ،مدیریت ریسک را اجرا

پروژههای خصوصی ( 33/3درصد) بیش از پروژههای عمومی
( 31/5درصد) بوده که این موضوع احتماالً به این دلیل است

مدیریت پروژه ،اجرای مدیریت ریسک در پروژههای کوچک،

که برخالف انتظار اولیه ،اجرا و پیادهسازی مدیریت ریسک در

و پیادهسازی کردهاند .این مطلب بیانگر این موضوع است که
بهدلیل عدم تناسب بین مدت پروژه و زمان صرفشده بهمنظور

که بخش خصوصی تأکید بیشتری بر کیفیت کلی دارد تا بر

پیادهسازی مدیریت ریسک ،غیر اقتصادی میداند.

بهعنوان یکی از شاخصههای تعیین نمرهی پیمانکاران ،مدنظر

پروژههایی که دارای مدتزمانی بیش از  14ماه هستند ،اقدام

همچنین علیرغم اینکه پروژههای بازسازی ،احتمال عدم

بهطورکلی میتوان گفت که با توجه به اینکه در مجموع کمتر

دارند و اجرای مدیریت ریسک به تیم پروژه کمک خواهد کرد

نظاممند هستند ،شرایط پیادهسازی این سامانه چندان مناسب

قیمت مناقصه و در ارزیابیهای یک مناقصه ،مدیریت ریسک را

قرار داده است.

از طرفی برخالف پیشبینی اولیهی تنها  26/6درصد از

به اجرای مدیریت ریسک کردهاند.

 –1996فالناگان و نورمن ،)1993 ،18لیکن با توجه به نتایج
بهدستآمده ( 26/3درصد) مشخص میشود این موضوع در
کشورمان جدی تلقی نشده و اهمیت کمتری برای آن قائل

شدهاند.

از طرفی موضوع اجرا و پیادهسازی مدیریت ریسک در پروژههای

باالی  40میلیارد ریال ( 50درصد) بیشتر مدنظر قرار گرفته

است تا پروژههای بین  4تا  40میلیارد ریال ( 36/4درصد) و

سودآوری کم پروژههای کوچک منجر به اختصاص بودجهی
ناکافی و حتی صفر ،به موضوع برنامهریزی ،اجرا و پیادهسازی

مدیریت ریسک میشود.

در پایان ،مشخص میشود که تنها  9/1درصد از پروژههایی
که مدت اجرای آنها کمتر از شش ماه بوده ،دارای مدیریت

ریسک هستند ،درحالیکه  57/1درصد از پروژههایی که

بدینمنظور ،در گام نخست با انجام مطالعات کتابخانهای

برروی تحقیقات صورتگرفتهی قبلی ،تعدادی از موانع
پیادهسازی و اجرای مدیریت ریسک در پروژههای کوچک

توساز ،شناسایی و به خبرگان معرفی شد و عالوهبر آن از
ساخ 

ایشان نیز خواسته شد تا نسبت به شناسایی موانعی که موجب
عدم اجرای مدیریت ریسک در پروژههای شرکتهای مربوط
شده است ،اقدام کنند .الزم بهذکر است با توجه به مطالعات

و تحقیقات صورتگرفته برروی موضوع تحقیق ،تمامی موانع
شناساییشده بر سر راه پیادهسازی و اجرای مدیریت ریسک در

پروژههای کوچک ،موردتأیید اکثریت قریب به اتفاق خبرگان
قرار گرفت.

پس از بررسی پرسشنامهها و حذف و ادغام موارد مشابه،

درنهایت  10فاکتور بهشرح جدول ( )8بهعنوان مهمترین

جدول :8مهمترین فاکتورهای موثر بر عدم اجرای مدیریت ریسک در پروژههای عمرانی کوچک
شماره
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

13

نام عامل
رقابت میان پیمانکاران کوچکو
پیچیدگی ابزار تحلیلی
کمبود منافع بالقوه
کمبود بودجه
نقص قانونگذاری دولتی
کمبود دانش
کمبود نیروی انسانی
کمبود وقت
حاشیه سود کم
غیراقتصادی بودن

متوسط )(SMCs

توساز در کشور ایران
ت ریسک در پروژههای کوچک ساخ 
مدیری 

پروژههای کمتر از  4میلیارد ریال ( 10درصد) و این موضوع با
فرض اولیه تحقیق کام ً
ال سازگار و موافق است که بیان میدارد

 2-4موانع اجرای مدیریت ریسک
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تا برای ریسکهای بالقوه بهتر آماده شوند (بوتروید و امت،17

نیست.

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

قطعیت و ریسک باالتری نسبت به پروژههای ساخت جدید

از یکسوم پروژههای مورد بررسی دارای نظام مدیریت ریسک

عوامل اصلی تأثیرگذار بر این مسئله ،مورد شناسایی قرار گرفتند.

بعد از شناسایی فاکتورهای مؤثر بر عدم اجرا و پیادهسازی

توساز کوچک ،در گام
مدیریت ریسک در پروژههای ساخ 

بعدی از خبرگان امر خواسته شد تا نسبت به تعیین اهمیت نسبی
این عوامل و فاکتورها با مشخصکرددن اهمیت نسبی هریک از

این عوامل مطابق با طیف ارائهشده در جدول ( )9اقدام کنند.

جدول  : 9متغیرهای زبانی و اعداد متناظر بهمنظور تعیین اهمیت نسبی
اهمیت مطلق

ت ریسک در پروژههای کوچک ساختوساز در کشور ایران
مدیری 

9

خیلی مهمتر
7

مهمتر
5

پس از دریافت نظر تمامی خبرگان ،نسبت به تحلیل

اهمیت برابر

کمی مهمتر

1

3

متغیر زبانی

عدد متناظر

شکل ( )1خروجی این نرمافزار را نشان میدهد.

پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار  Expert Choiceاقدام شد.

Priorities with respect to:
Goal: Barriers

.044
.052
.166
.132
.080
.131
.056
.136
.055
.149

14

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10

Inconsistency = 0.08
With 0 missing judgments.
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فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

شکل  :1خروجی نرم افزار Expert Choice

همانگونه که مالحظه میشود ،نرخ ناسازگاری پرسشنامهها

ریسک خستهکننده و زمانبر بوده و نقشآفرینان پروژه نسبت

قابل قبولی است.

این بحث را نیز تأیید میکند که زمان صرفشده در مدیریت

برابر با  0/08است که با توجه به تعداد خبرگان ( 25نفر) عدد

به اجرای مدیریت ریسک بیمیل هستند .همچنین ،نتایج

در این بین «کمبود منافع بالقوه» بهعنوان مهمترین عامل

پروژههای کوچک با هزینه و ارزش پروژه نامتناسب است .در

پروژههای کوچک ساخت در کشورمان معرفی شد و پس

برای اجرای مدیریت ریسک درنظر گرفته شود.

تأثیرگذار برروی عدم اجرای نظام مدیریت ریسک در

از آن «غیراقتصادی بودن» بهعنوان دیگر عامل مؤثر در این

زمینه مطرح شده است .الزم بهذکر است که این دو عامل،
بهعلت تلقی نسبتاً نادرستی است که شرکتهای مزبور از بحث

حقیـقت «کمبود وقت» مـیتـوانـد بـهعنوان یک مانع شایع

«کمبود بودجه» که بهعنوان چهارمین مانع بر سر راه اجرا
و پیادهسازی مدیریت ریسک در پروژههای کوچک ،معرفی

شده است ،همانند «غیراقتصادی بودن» همگی مربوط به

مدیریت ریسک دارند و چنانچه آنها با مزایایی که اجرا و
پیادهسازی نظام مدیریت ریسک دارد ،آشنا باشند ،قطعاً نسبت

که پاسخدهندگان ،اعتقاد و باور نداشتند که اجرای مدیریت

«کمبود وقت» بهعنوان سومین مانع مؤثر در میان خبرگان

صورتگرفته بهمنظور اجرای مدیریت ریسک در پروژههای

میکند که نسبت کمتری از پروژههای با مدتزمان کوتاه ،تمایل

مانع «کمبود دانش» در رتبهی پنجم قرارداشته و همانگونه که

کوچک با برنامههای فشرده محدود شدهاند و توسعهی مدیریت

مانع در سر راه اجرا و پیادهسازی مدیریت ریسک در اینگونه

به بهرهگیری از آن در پروژههای خود ترغیب خواهند شد.

شناخته شده است .این نتیجه ،یافتههای جدول ( )7را تأیید

به اجرا و پیادهسازی مدیریت ریسک دارند .چرا که پروژههای

گرانی اجرای مدیریت ریسک است .این نتایج نشان دادند

ریسک در پروژههای کوچک گران نیست و اینکه هزینهی

کوچک نامتناسب با هزینهی پروژه است.

پیشتر ذکر شده ،انتخاب «کمبود منافع بالقوه» بهعنوان اولین

پروژهها ،بهعلت تلقی نسبتاً نادرستی است که شرکتهای

برای هریک از این سؤاالت ،طیف پنجتایی لیکرت در نظر

دانش در این زمینه است.

سؤاالت تحقیق اقدام کنند .بدینمنظور ،سه فرضیهی زیر

مزبور از بحث مدیریت ریسک داشته که خود ناشی از کمبود

گرفته شد تا خبرگان با انعطاف بیشتری نسبت به پاسخ به

«نقص قانونگذاری دولتی»« ،کمبود نیروی انسانی»« ،حاشیه

درنظر گرفته شد که در ادامه به آزمون آنها پرداختهایم:

کوچک و متوسط  ،»)SMCs(19بهعنوان موانع با تأثیرگذاری

توساز در ایران تأثیر مثبت دارد.
پروژههای کوچک ساخ 

سود کم»« ،پیچیدگی ابزار تحلیلی» و «رقابت میان پیمانکاران

الف) پیادهسازی نظام مدیریت ریسک برروی افزایش کیفیت

کم ،در میان خبرگان ،شناخته شدهاند.

ب) پیادهسازی نظام مدیریت ریسک برروی کاهش هزینههای

 3-4تأثیرات و اهمیت اجرای مدیریت ریسک بر
فاکتورهای مهم پروژه

پ) پیادهسازی نظام مدیریت ریسک برروی بهبود برنامهریزی

توساز پرداخته شد .براساس مطالعات صورتگرفته،
ساخ 

کیفیت ،هزینه و برنامهریزی پروژه از معیارهای اصلی ارزیابی

توساز،
در تمامی پروژهها ،بهویژه پروژهای کوچک ساخ 

شناخته شدهاند که میتواند بهعنوان شاخصهای عملکرد

پروژه درنظر گرفته شوند .بههمین علت ،عملکرد پروژههای
توساز در این فاکتور مورد ارزیابی قرار گرفت.
کوچک ساخ 

در این راستا ،در گام نخست با طراحی پرسشنامهای ،نسبت

به بررسی تأثیر اجرا و پیادهسازی نظام مدیریت ریسک برروی

شاخصهای سهگانهی کیفیت ،هزینه وبرنامهریزی پروژه اقدام

سهگانه مطرح شد:

الف) آیا پیادهسازی نظام مدیریت ریسک برروی فاکتور
موردنظر تأثیرگذار است؟ ب) در صورت مؤثربودن ،میزان این
تأثیرگذاری چقدر است؟

آنها ،در گام نخست نسبت به تأیید اعتبار نتایج حاصله از

پرسشنامه پرداخته شد .بنابراین ،پس از محاسبهی شاخص
آلفای کرونباخ ،این عدد برای پرسشنامه بخش  4برابر با

 0/908بهدست آمد .با توجه به این عدد ،پایایی پرسشنامه
ارسالی به خبرگان موردتأیید قرارگرفته و نتایج حاصل از

تحلیل پرسشنامه قابل استناد است.

جدول ( )10نتایج خروجیهای نرمافزار  ،SPSSحاصل از
نظرات خبرگان را بیان میکند.

با توجه به نتایج ،سطح معناداری یعنی  Sigبرای تمامی

آزمونها از  0/05کمتر است .بنابراین ،میتوان گفت:

«فرضیههای تحقیق درخصوص تأثیر اجرا و پیادهسازی نظام
مدیریت ریسک بر فاکتورهای مهم پروژه ،موردتأیید قرار

میگیرد».

یافته فوق بدین معناست که اجرا و پیادهسازی نظام مدیریت

جدول :10آزمون رگرسیون تأثیر اجرا و پیادهسازی سیستم مدیریت ریسک بر عملکرد پروژهها
نوع تاثیر

تأثیر پیادهسازی سیستم مدیریت ریسک بر افزایش کیفیت پروژه

تأثیر پیادهسازی سیستم مدیریت ریسک بر کاهش هزینههای پروژه

تأثیر پیادهسازی سیستم مدیریت ریسک بر بهبود برنامهریزی پروژه

ریسک برروی افزایش کیفیت ،کاهش هزینه و بهبود برنامهریزی

توساز در ایران تأثیرگذار است.
پروژههای کوچک ساخ 

 5نتیجهگیری و پیشنهاد

T-Statistic

Standard Error

Sig.

107.2

.0217

.0..00

1012

.0271

10602

.02.0

.0...1
.0..0.

بهطورکلی میتوان گفت که با توجه به اینکه درمجموع کمتر

از یک سوم پروژههای مورد بررسی دارای نظام مدیریت ریسک

نظاممند هستند ،شرایطپیادهسازی این نظام چندان مناسب
نبوده و الزم است تا تالشهای بیشتری در راستای پیادهسازی

این تحقیق بهمنظور بررسی وضعیت مدیریت ریسک در

هرچه بیشتر نظام مدیریت ریسک در پروژههای عمرانی صورت

آن بر عملکرد پروژه در کشورمان ،ایران صورت گرفت.

پیادهسازی مدیریت ریسک در کشور ،بهویژه برای پروژههای

توساز ،موانع عدم اجرا و تأثیر اجرای
پروژههای کوچک ساخ 

پذیرد .درصورت تعمیم نتایج ،میتوان گفت« :وضعیت اجرا و
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و دو سؤال زیر از خبرگان درخصوص هریک از این فاکتورهای

پس از توزیع پرسشنامهها بین خبرگان و دریافت نظرات
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ریسک بر فاکتورها و جنبههای مختلف پروژههای کوچک

توساز در ایران تأثیر مثبت دارد.
پروژههای کوچک ساخ 

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

در این گام نسبت به بررسی تأثیرات و اهمیت اجرای مدیریت

توساز در ایران تأثیر مثبت دارد.
پروژههای کوچک ساخ 

همچنین براساس بررسیهای صورتگرفته 10 ،مانع اصلی

دارد .اوالً بهدلیل کوچکبودن فضای نمونه ،ضرورت انطباق
و تعمیم نتایج ،کام ً
ال احساس میشود .همچنین بهدلیل

در اینگونه از پروژهها ،با اولویت میزان تأثیر ،شناسایی شدند:

پروژههای کوچک را از طریق دو مشخص ه شناسایی کرد،

توسازمناسب و مطلوب نیست».
کوچک ساخ 

بهعنوان عمده موانع در سر راه اجرا و پیادهسازی مدیریت ریسک

 )1کمبود منافع بالقوه )2 ،اقتصادی نبودن )3 ،کمبود وقت)4 ،

هزینهی پروژه و زمانبندی .بنابراین ،پروژههای کوچک بررسی

 )7کمبود نیروی انسانی )8 ،حاشیهی سود کم )9 ،پیچیدگی

تأثیر موانع بر مدیریت ریسک ،اهمیت مدیریت ریسک و تأثیر

درنهایت نیز فرضیههای تحقیق درخصوص تأثیر اجرا و

درک و تجربه خود جوابگو بودند ،ارزیابی شد .بنابراین ،دادهها

موردتأیید قرار گرفت .بدینمعنا که اجرا و پیادهسازی نظام

معمول برای بیشتر تحقیقهایی است که از پرسشنامه برای

ت ریسک در پروژههای کوچک ساختوساز در کشور ایران
مدیری 

کمبود بودجه )5 ،کمبود دانش )6 ،نقص قانونگذاری دولتی،
ابزار تحلیلی )10 ،رقابت میان پیمانکاران کوچک و متوسط.

پیادهسازی نظام مدیریت ریسک بر فاکتورهای مهم پروژه،
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مدیریت ریسک بر عملکرد پروژه با پاسخدهندگانی که براساس
به ناچار شامل ذهنیت شدهاند .درحقیقت ،این یک مشکل

مدیریت ریسک برروی افزایش کیفیت ،کاهش هزینه و بهبود
است.

است.

توساز در ایران تأثیرگذار
ریزی پروژههای کوچک ساخ 
برنامه 
در کشورمان ،ایران ،دولت نقش کلیدی در تضمین توسعهی

مربوط به مدیریت ریسک براساس تجربه و قضاوت ذهنی بوده

هر تحقیقی میتواند راهگشای تحقیقات و پژوهشهای قویتر

سالم صنعت ساختمان ایفا میکند .پیمانکاران کوچک و

و جامعتری باشد .این تحقیق نیز از این امر مستثنا نبوده و

هستند و ظرفیت اختصاصدادن منابع اضافی برای مدیریت

با توجه به نتایج بهدستآمده در این تحقیق ،مطالب زیر برای

متوسط ،تشکیالت اقتصادی با داراییهای در جریان محدود

برای قبول مدیریت ریسک ،بهتر است دولت انگیزههای مالی

فصلنامه علمی مدیریت استاندارد و کیفیت

شده در این تحقیق ممکن است ،کامل نباشند .درنهایت،

جمعآوری اطالعات استفاده میکنند و بیشتر ارزیابیهای

ریسک را ندارند .بهمنظور تشویق پیمانکاران کوچک و متوسط
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نبود اجماع در تعریف پروژههای کوچک ،این تحقیق دامنه

میتواند منشأ پیدایش تحقیقات بهتر و قویتری شود.

عالقهمندان میتواند زمینهی مطالعات آتی را فراهم کند:

 -تحقیق در سایر شرکتها انجام شود (جامعه آماری بزرگتر)

همانند تخفیفهای مالیاتی یا کمکهای مالی را فراهم کند

 -تأثیر سایر عوامل برروی زمان ،هزینه و کیفیت پروژه بررسی

به اجرای مدیریت ریسک را پوشش میدهد .بدینصورت

 -تأثیر مدیریت ریسک در عملکرد پروژههای عمرانی بزرگ

که تأثیر مستقیمی بر سودآوری داشته و هزینههای مربوط
پیمانکاران کوچک و متوسط ،افزایش هزینهای را تجربه

نخواهند کرد و تمایل بیشتری به اجرای مدیریت ریسک
خواهند داشت.

در ادامه ،دولت میتواند برنامههای آموزشی برای کارکنان
و مدیریت در پیمانکاران کوچک و متوسط را فراهمکرده،

سپس شیوههای مدیریت ریسک خوب را معرفی کند که
به این شرکتها کمک خواهد کرد تا با ریسکها کنار بیایند

و دسترسی به عملکرد را تضمین کنند .از دیگر راهکارها
میتوان از بهکارگیری متخصصان مدیریت ریسک در پروژه

و الزامیکردن پیادهسازی نظام مدیریت ریسک در پروژههای

عمرانی کوچک نام برد.

اگرچه یافتههای این تحقیق ،یک درک از وضعیت ،موانع و تأثیر
توساز
مدیریت ریسک را در پروژههای کوچک در صنعت ساخ 

کشورمان ایران فراهم میکند ،لیکن محدودیتهایی نیز وجود

شود.

مورد تحلیل قرار گیرد.

 از سایر رویکردها و فنون بهمنظور تحلیل مسئله استفادهشود.
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Abstract
Risk management (RM) should be implemented in construction projects to assure the achievement of project objectives, regardless of project size and dimensions. This study aims to investigate RM in small projects in Iran in
terms of status, barriers and impact on project performance. To achieve the objectives, a questionnaire survey was
conducted and data was collected from 40 projects submitted by 25 experts from 5 companies. The analysis results
indicated a relatively low level of RM implementation in the small construction projects, and “shortage of potential
benefits”, “not being economical”, “shortage of time” and “shortage of budget” were prominent barriers. Also, the
results reported a positive correlation between RM implementation and improvement in quality, cost and schedule
performance of small construction projects. Findings of this study can provide an in-depth understanding of RM in
small projects in Iran and make benefits of RM implementation convincing to stakeholders of small projects.

Keywords: Risk management, Small projects, Implementation, Barriers, Impact, Project performance
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