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مدیری

1  مقدمه6
به طور  که  است  بخش هایی  از  یکی  ساخت و ساز،  صنعت 
ایران،  از جمله  کشورها،   بیشتر  اقتصاد  در  قابل مالحظه ای 
مشارکت دارد. براساس گزارش بانک توسعه و تجارت اکو1، در 
سال 2014، بخش ساخت و ساز نُه درصد تولید ناخالص ملی 
کشور ایران را تشکیل داده است. افزایش سالیانه ی بودجه ی 
طرح های عمرانی ملی نیز دلیل دیگری بر نقش کلیدی صنعت 
کنونی  وضعیت  به  توجه  با  طرفی،  از  است.  کشور  ساخت 
اقتصاد کشورمان و تأثیر آن بر تمامی صنایع از جمله صنعت 
ساخت وساز و پیرو آن تمایل کارفرمایان و پیمانکاران عمده 
پروژه های  به  ساخت  پیچیده  و  بزرگ  پروژه های  تقسیم  به 
جزء،  پیمانکاران  طریق  از  آن ها  انجام  و  ساده تر  و  کوچک تر 
تعداد پروژه های ساخت وساز کوچک در سال های اخیر رو به 
فزونی است. بنابراین، مهم است که از موفقیت این نوع پروژه ها 

اطمینان حاصل شود.
اهدافی  با  اندازه های گوناگون و  ابعاد و  پروژه ها می توانند در 
متفاوت طبقه بندی شوند. با وجود این یک شاخصه ی مشترک 
ریسک  آن  و  دارد  وجود  پروژه ها  تمامی  در  ناملموس  لیکن 
پروژه است. پروژه ها در هر نوع، اندازه و اجزایی که باشند دارای 

مدیریت  ریسک در پروژه های کوچک ساخت و ساز در کشور ایران: 
وضعیت، موانع و تأثیر

نیما امانی1 *| کیوان صفرزاده2 |

چکیده
مدیریت ریسک، باید بدون توجه به ابعاد و اندازه ی پروژه، در پروژه های ساخت و ساز، پیاده سازی و اجرا شود تا از موفقیت در حصول به اهداف 
پروژه، اطمینان حاصل شود. این تحقیق با هدف بررسی مدیریت ریسک در پروژه های کوچک ساخت و ساز در کشورمان ایران در دامنه ی 
وضعیت، موانع و تأثیر مدیریت ریسک بر عملکرد پروژه صورت گرفته است. برای رسیدن به اهداف تحقیق، یک نظرسنجی پرسش نامه ای 
انجام و اطالعات 40 پروژه، ارسالی از سوی 25 نفر از خبرگان 5 شرکت مجری جمع آوری شد. نتایج تجزیه و تحلیل، نشان دهند ی اجرای 
سطح نسبتاً پایین مدیریت ریسک در پروژه های کوچک ساخت و ساز 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 پیاده سازی مدیریت 
ریسک و بهبود کیفیت، کاهش هزینه و بهبود برنامه ریزی در پروژه های کوچک ساخت و ساز وجود دارد. یافته های این تحقیق می تواند یک 
درک عمیق از مدیریت ریسک در پروژه های کوچک در کشور ایران ارائه داده و فواید اجرا و پیاده سازی مدیریت ریسک را برای ذی نفعان 

این گونه از پروژه ها  متقاعد کننده کند.

واژگان کلیدی:
مدیریت ریسک، پروژه های کوچک، پیاده سازی، موانع، تأثیر، عملکرد پروژه 

تاریخ دریافت مقاله: 98/01/24
تاریخ پذیرش مقاله: 98/05/29

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

که  میزان  به هر  و عدم اطمینان هستند.  ریسک  از  درجه ای 
ریسک پروژه افزایش یابد، کار برای مدیریت و کنترل پروژه 
دشوار می شود )نظری و همکاران، 2009(. می توان بسیاری 
به دلیل  می دهد،  روی  پروژه ها  در  که  را  شکست هایی  از 
ریسک و عدم ثبات در محیط و درون ساختار پروژه دانست. 
تعریف  هنوز  ریسک،  بودن  غیرملموس  به دلیل  این  وجود  با 
جامع و کاملی از آن ارائه نشده است. عالوه بر آن، هنوز رابطه ی 
اندازه گیری  را  پروژه  یک  ریسک  بتواند  که  جامعی  کمی 
ارائه نشده است  را در آن لحاظ کند،  ابعاد ریسک  و تمامی 
 )لیانگ2، 2005(. مطابق با نظریه ی مؤسسه ی مدیریت پروژه 
PMI 2008(3(، ریسک پروژه یک رویداد نامشخص است که 

اگر اتفاق بیفتد، کمینه یکی از اهداف پروژه را )از جمله کیفیت، 
هزینه، زمان و ...( تحت تأثیر قرار می دهد و مدیریت ریسک 
پروژه قصد دارد که احتمال و تأثیر رویدادهای مثبت را افزایش 
و احتمال و تأثیر رویدادهای منفی را کاهش دهد. بنابراین، 
پیاده سازی مدیریت ریسک، عملکرد پروژه را از طریق تضمین 
دستیابی به اهداف پروژه و دنبال کردن فرصت های منجر به 
افزایش تأثیر مثبت بر اهداف، بهبود خواهد بخشید. از طرفی، 
مدیریت ریسک که به عنوان یکی از 10 زمینه ی دانش مدیریت
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پروژه )PMI 2017( است، سهام داران و دست اندرکاران را قادر 
می سازد تا تأثیر ریسک بر عملکرد پروژه را درک کنند )فانگ 

و مارل، 2012(.
وجود سبد متنوعی از ریسک ها در صنعت ساخت وساز سبب 
شده است تا تحقیقات زیادی در زمینه ی مدیریت آن ها صورت 
گیرد )آلبرت و هالوئل4، 2013(. اگرچه حاصل این تالش های 
و  ابزارهایی جهت شناسایی  و  توسعه  مدل ها  و  علمی، طرح 
پروژه های  بوده است؛ ولی  این صنعت  مدیریت ریسک ها در 
ساخت و ساز به ویژه در سطح کشورمان ایران، هنوز هم عماًل 
دارند  فاصله  رضایت بخش  و  مورد انتظار  عملکرد  سطح  از 

)مارسلینیو سادابا5 و همکاران، 2014(. 
در    ریسک  مدیریت  در زمینه ی  زیادی  تحقیقات  تاکنون 
پروژه ها، در انواع مختلف آن )عمرانی، خدماتی و غیره( صورت 

در  مقوله  این  بررسی  به  که  تحقیقاتی  لیکن  است،  پذیرفته 
گرفته  صورت  کمتر  بپردازد،  ساخت و ساز  کوچک  پروژه های 
این جهت مهم  از  پروژه های کوچک عمرانی  به  توجه  است. 
است که ساختار، شرایط و ویژگی های این گونه از پروژه ها با 
پروژه های عمرانی بزرگ و متوسط تفاوت های زیادی دارد. از 
این رو، الزم است تا تحقیقاتی که به طور خاص به مطالعه و 
بررسی تأثیرات پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه ها بپردازد، 
انجام  شده است و شرایط فعلی پیاده سازی مدیریت ریسک، 
چالش های پیاده سازی و تأثیرات پیاده سازی مدیریت ریسک 
در پروژه های کوچک عمرانی مورد ارزیابی قرار گیرد. جدول 
)1( عمده مطالعات صورت گرفته در زمینه ی مدیریت ریسک در 
صنعت ساخت و ساز، پروژه های کوچک و موانع موجود بر سر 

راه پیاده سازی آن را در پنج سال اخیر نشان می دهد.

 جدول 1: نتایج عمده مطالعات انجام شده در زمینه ی مدیریت ریسک در صنعت ساخت و ساز، پروژه  های کوچک 
و موانع بر سر راه پیاده  سازی آن طی پنج سال اخیر

مطالعات  یافته ها
Collins, Parrish and Gibson (2017) 

نامااوسبسباا ستفااااست   ااا سسسسسسسباااستفااه از ست سراا س  فاا 
ن اااا ست سنادانافااااا ست سس413جماااارس بدهسااااا  ست س

   بژ س06مجموعس

  هسهن سزهن  سبخ ست ظمس  بژ سهاهستکمیلسا  سزدسبخ سصنعهیهاهسنوچ ،ستشکیل  بژ. 
 بسهااهسنوچا سسمنظودست کیا س ا بژ سسوا  سزدسترنستحقیق،سبهاسبسیادسمه اب سبوز سبسمعیادهاهستدتئونوعست س  بژ درزهسترنسب نامو

 .نیستبزدگست سرک رگ ،س م تاًسمنافبس
  س.تفتهاهسنوچ سمح بزسبست   ا سزدسترنس مینوسنانافیسبسنمسگ فهوسزدس مینوس  بژ تحقیقا سصود

(1431دسبسمق میس ودس)تحم بن ،ستقبالی،س بکنا

 بدهسجمرستفااست   ا باستفه از ست سر س  فشناموسبسب 
ا  ست س یمانکادت سفاختسمحلیسزدسمنا قسمخهلفسنشاودسس

 تر ت 

 سزهن سق تدسم نظ سخوز،س  بژ سم ر رتست سض بدهسبخشیس نوت بوسدتسدرس سبار سفا بفاختسهاه نتا. 
 ستفتستهمیتسحائزسبسیادسفا بفاختسم ر رتسزدسفا ،بفاختسهاه  بژ سزدسدرس ستد رابیسهاریسنظی گی هتصمیم. 
 ر میسامادبوس  بژ سموفقیتسب تهسمهمیسدبن سدرس س  بژ ،ستد رابیسبانافاری . 
 سفا بفاختسصنعتسدرس سزدسنلی هستعیینس وتمل 
 سبسمهخصصا سباس  مارشیسنظ فنجیس  رقست سفا ،بفاختسبوسم بوطسهاهدرس سب ستث گذتدس املس43سنلسزد سمصااحبوسسزتنشگاهی

س  راقسست سنلی هس وتملس نوت بوستد رابیسمعیادس22سنهارتزدسبسگ فهن سق تدستحلیلسمودزسفا بفاختسصنعتسبسزبلهیسهاهبخ سبا
 .س م سزفتبوسمهخصصا سباسمصاحبو

 س.زه میستدتئوس،ا ستتخاذستصمیمسب تهستأری ست رافهوفا ما سبست زقیقسمؤث ت ،ستبزتدهسدبش،سترن
Hwang, Zhao and Toh (2014)  

تفااااست   ااا سسسسسسسنامااوسبسب باااستفااه از ست سراا س  فاا س
 یمانکاادست سمجماوعسسسس13مشاابدسبسسس11جمرس بدهسا  ست س

   بژ سزدسنشودسفنگا ودس003

 نوچ سسههازدس  بژ سم ر رتسدرس سهتج تسنری اسطحسنسبهاًف 
 "سبقت س"نمبوز س"، س"بوزجوفق ت  سنمسویحاا"، سس"فوز سس"هسبوز تقهصازس یغ"ب سب جسهو س یاز موتنر سدت  سف  ستج تهسفا هب  ب

 .تفتفا سبم ر رتسدرس سزدس  بژ سهاهسنوچ سفاخت
 سبجوزسزتدز.سنوچ سهها  بژ سدرزهوبسب نامسنورهزست،ی یبسبهبوزسنم ر رتسدرس سهتج تسنیبسیمثبهسیهمبسهگ

Serpella, Ferrada, Howard and Rubio (2014)  

تفااست   اا سسناموسترنه نهیسبسب باستفه از ست سر س  ف 
  م ر رهیسزدسنشودسایلیسهاه بدهسا  ست سا نتجمر

  اوزتهمیتستلقیسمییبسادیهنو سبسسیفاخهمانسههازدس  بژ سس ردستر رم. 
 ستفتنمبوزسزتن سستیبضعسنرتسی لتستصل. 
 تفاااسسس  بژ سدتسب سس ردستر رتجا  سزه ستاستابرسم سمانکادت یبس سنادف مارا بوسسه،شنهازی سک زرنوستفه از ست سدبسدبزیتنهظادسم

.تابرسبسا ن سنربهبوزس ملک زستسنیبسهمچنسهادبشسنربهه 
Choudhry and Iqbal (2013) 

تفااااست   ااا سنامااوسبسب باااستفااه از ست سراا س  فاا س
تن دنادت ستصلیسصانعتسسزفتسن  ست س36 بدهسا  ست سجمر

 م نزستصلیسزدسنشودس انسها س3فاختست س

  خطا ت سسسنراسزتدزست ستسیفاعسسی اودسنلاسسخطا ت سهساهن سبسصانعتسباوسسسسسنرمهمها سست،یاس یهما ت سبااسنسسسهبستقهصاازسسیوتملسمال
 تنهقالسزه .سهاسدتس  سان ز سره یجلوگ

 موجاوزسسسیباسمنابرسمالسبسب ب سفاخهادسیدفمس یغس،یزتئمسموینس ،ربتنن س ذس،هاتنث سفا ما سههاو یبساسس ردستر رم سسهمیف
.تفتباسخط ت سسومقابلمنظودسوبس،بسمح بز

Chileshe and Kikwasi (2013) 

تفااااست   ااا سنامااوسبسب باااستفااه از ست سراا س  فاا س
نادف ماهسس10 یمانکادسبسس23مشابد،سس22 بدهسا  ست سجمر
تانزتنیاتهسزدس مینوسفاختسزدسنشودسح فو

 "ت س وتملستصلیس ا مستجا تهسما ر رتسدرسا سسسسسس"نمبوزست   ا "بسس"  مستج بو"س،"س ردستر رم سهن هارت سف تسی گاه   م
 .هسهن ه هسنمزتدتهستهمیتسس"ی مانسههاسترمح بز"سبسس"هفا ساز ی سههاسنورهز"زدسمقابل،سبوز سبس

 زی مستیموفقسهتج تسهب تسمنافبسههاحلتوفعوسدت سجهتسدت نقشوسس ر نوت ستوتن سبویا  سمسریموتنرسانافا RAMP بسبهباوزسس
 .س زیمودزستفه از سق تدسگسفا بهاهسفاختا نتسه یگمیتصمسهن هارتف 

  ننی ودسمؤث سنم سمبوسیذتتسس ردستر ربسم سریزدسانافاسس ردستر رم سن رتزتن سبسزدکسف سن،رتب   ب .
Chileshe and Yirenkyi‐Fianko (2012)  

هاهستصاازفیستنهخااشساا  ست سسسسباستفه از ست سب دفیسنمونو
س24 یمانکادسبسس43مشابد،سس30 بدهسا  ست سجمرسهاه افخ

 نادف ماهسخصوصیسبسزبلهیسزدسنشودسغنا

 تدتباطس"،س"ن  ر السطربسا تسنی مسطرا ت"،س"ری شسبسهوتسطرا ت"،س"تودم"،س"بسفا فاختسههادبش"ن ست ستدرس س باد  وتملس
 .سس"متینوفا سق"بس"  بژ سمیتسا یمسفیضع

 س راسبوس ناوت سسسیقانوندرس سنوس املسیهاسزتدن ،سزدسحالدتسب س  بژ س یتأثسنرشه یبسدخ تزسباال،سهمالتحسابسهبستقهصازسی وتملسمال
 .اوزیخط سنمسب  سمحسوشسم

 مقارسا سبع هسباستفه از ست س  مو ستونی HSD هااهسسبنا هسدبشسزدسدتباوسسنادف ماراا سسبنشا سزتزسناوستخاه بسباینس یمانکاادسسسسس
./مشابدت سبجوزسن تدزنادف مارا بسس/سمشابدت مانکادت یزتدهسبینس معنیتخه بسسبوز سلیکنزتدتهسباالت رنسدتبوسفا سبفاخت
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پروژه های  در  ریسک  مدیریت  اجرای  موجود  وضع  بررسی 
کوچک در کشور، شناخت موانع پیاده سازی مدیریت ریسک، 
به تصویر کشیدن اهمیت مورد انتظار مدیریت ریسک در بهبود 
عملکرد پروژه و بررسی تأثیر مورد انتظار مدیریت ریسک بر 

عملکرد پروژه از موارد مورد بررسی در این تحقیق است.

2 مطالعات و تحقیقات صورت گرفته ی قبلی

2-1 پروژه های کوچک ساخت و ساز
از پروژه های کوچک در  تاکنون تعریف واحد و مورد توافقی 
ادبیات موضوع ارائه نشده است. با وجود این، تحقیقات گذشته، 
پروژه ها  از  دسته  این  برای  را  شاخصه ها  و  ویژگی ها  برخی 

مشخص کرده اند.
کانون ساخت صنعتی6 یا )CII 2001( بیان کرد که پروژه های 
کوچک غالباً دارای تعداد نیروی کار، کنترل و نظارت رسمی 
کمتر، فعالیت های احتمالی بیشتر، فرایندهای اسـتانـدارد و 

همـچنین استفاده ی بیشتر از چک لیست ها هستند. 
عالوه بر این، گریفیت و هدلی7 )1998( معتقدند که پروژه های 
کوچک، دارای  زمان کمتر، عدم قطعیت بیشتر و مستندسازی 
سرمایه گذاری  میزان  بین  الزم  تناسب  عدم  و  بوده  کمتر 
مدیریت و هزینه های پروژه، به عنوان مهم ترین مشکل در این 

نوع از پروژه هاست. 
هـمچنین، دانستون و رید8 )2000( بیـان کردند که پـروژه های 

کـوچک دارای این مـشـخـصات هستند:
و  فرایندهای ساخت  و مشخص، 2(  تکراری  فعالیت های   )1
بازسازی، 5( تغییر  اجرای ساده، 3( پروژه های نگهداری، 4( 
میلیون  از یک  پروژه کمتر  ارتقا، 6( کل هزینه های  یا  مدل 

دالر آمریکا.
از طرفی، لیانگ )2005( معتقد است که پروژه های کوچک 
باید کمینه دارای یکی از ویژگی های زیر باشند: 1( هزینه ای 
بین 0/1 تا 5 میلیون دالر آمریکا، 2(  زمان 14 ماه 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 
 ،)2005( لیانگ  نظر  بر اساس  سازمان.  منابع  از  قابل توجهی 
با مبلغ  پروژه های کوچک ساخت و ساز محدود به پروژه هایی 
بین 0/1 تا 5 میلیون دالر آمریکا بوده و مدت زمان اجرای آن 

کمتر از 14 ماه است.

ادبیات  در  ذکر شده  تعاریف  و  مطالب  مجموعه  به  توجه  با 
موضوع، می توان جمع بندی زیر را از ویژگی  پروژه های کوچک 
ساخت و ساز ارائه کرد: 1( مدت استاندارد اجرای کمتر از 14 
ماه، 2( دارای هزینه ای بین 0/1 تا 1 میلیون دالر آمریکا، 3( 
دارای تعداد نیروی انسانی بین 10 تا 100 نفر تمام وقت برای 
اجرای پروژه، 4( مستندسازی و کنترل کمتر و غیررسمی تر 

نسبت به پروژه های بزرگ.

کوچک  پروژه های  در  ریسک  مدیریت   2-2
ساخت و ساز

دچار  تا  شوند  مدیریت  دقیق  بسیار  باید  کوچک  پروژه های 
تجاوز پروژه از هزینه و زمان پیش بینی شده نشوند. با وجود 
غالباً  کوچک،  پروژه های  در  ریسک  مدیریت  باالی  اهمیت 
به دلیل هزینه زا بودن و اطالعات زیاد مورد نیاز، از این امر در 

پروژه ها غفلت می شود )مبارک9 ،2010(. 
پروژه های  و متوسط عمرانی که معموالً  شرکت های کوچک 
کوچک را انجام می دهند، تمایل زیادی به مدیریت ریسک در 
این دست از پروژه ها ندارند و همچنین دانش و اطالعات الزم 
در این خصوص را نیز ندارند )هو و پیک10، 1992؛ اسمیت و 
بوهن، 1999(. یکی از دالیل این عدم تمایل را می توان در این 
نکته دانست که شرکت ها به دلیل فضای رقابـتی شدیــد، ناچار 
به ارائه ی مبالغ کمتر برای پروژه هستند. بنابراین، نمی توانند 
هزینه ی بیشتری را روی مدیریت ریسک صرف کنند )اسمیت 
آن  مبین  صورت گرفته  تحقیقات  لیکن   .)1999 بوهن11،  و 
است که مدیریت ریسک می تواند هزینه ی پیش بینی شده و 
تصمیم گیری را بهبود بخشد )میلز12، 2001( و نیز می تواند 
کـمـک کند تـا پـروژه در زمان و هزینه ی مقرر به اتمام رسد 
)علی13، 2000( و نیز خسارات ناشی از ریسک را کاهش دهد 

)کلمتی14، 2006(.
با عوامل کار،  ارتباط مستقیم  به دلیل  ریسک و مدیریت آن 
بسیار حائز اهمیت است. زیرا عدم مدیریت صحیح می تواند 
باعث کاهش عملکرد و حتی شکست پروژه شود. پروژه های 
ساخت نیز به دلیل درگیری افراد زیاد در کار، مانند پیمانکار، 
تحقیقات  نیستند.  قاعده مستثنا  این  از   ... و  کارفرما، مشاور 
نشان می دهد عوامل فنی و اجرایی بر خالف عوامل اقتصادی 
پروژه های  عملکرد  بر روی  قابل مالحظه ای  اثر  مالی  تأمین  و 
نتایج  بررسی  با   .)1395 میرزایی،  و  )روانسر  ندارد  کوچک 
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تحقیقات می توان ریسک های پروژه های ساخت و ساز کوچک 
را در نُه فاز طبقه بندی کرد. از طرفی نتایج ارزیابی و رتبه بندی 
عوامل مؤثر بر وقوع ریسک های پروژه های ساخت و ساز کوچک 
نشان می دهد که کارفرما با 42/3 درصد بیشترین تأثیر را در 
وقوع ریسک در این گونه از پروژه ها بر اساس مدیریت ریسک 
فرایند محور داشته و سپس به ترتیب مشاور و پیمانکار با 36/3 و 
21/5 درصد در وقوع ریسک نقش دارند )ابراهیمیان و همکاران 

 .)1394،
هوانگ15 و همکاران )2014( در مقاله ای به بررسی مدیریت 
ریسک در پروژه های ساخت و ساز کوچک در کشور سنگاپور 
پرداختند. آن ها در این مقاله با ارائه ی تعریفی از شرکت های 
کوچک و متوسط، ویژگی ها و شاخصه های این دسته از پروژه ها 
را مشخص کردند. سپس ریسک هایی که در راستای اجرای 
این دسته از پروژه ها وجود دارند، مورد شناسایی قرار گرفته و 
تأثیر هر یک از این ریسک ها بر روی پروژه تعیین شد. درنهایت 
راهکارهایی به منظور مدیریت ریسک در این دسته از پروژه ها 
ارائه شد. سپس آن ها مدل خود را بر روی مطالعه ی موردی در 

پروژه های کوچک در کشور سنگاپور  پیاده سازی کردند.
با مروری بر مطالعات صورت پذیرفته در ادبیات موضوع تحقیق، 
وجود برخی از خألها و شکاف های تحقیقاتی در ادبیات موضوع 
مشهود است که عمده ی آن ها عبارت اند از 1( عدم پرداختن به 
مدیریت ریسک در پروژه های کوچک، 2( طرح بحث مدیریت 
برای پروژه های بزرگ  بررسی آن  یا  به صورت کلی و  ریسک 
عمرانی، 3( عدم ارائه ی تعریف جامع و کامل برای پروژه های 
کوچک عمرانی، 4( توقف تحقیقات در فاز شناسایی ریسک های 

پروژه و عدم تحلیل و نحوه مدیریت ریسک در پروژه ها.

3  روش تحقیق و ارائه ی اطالعات 
در این تحقیق، در ابـتدا با بـهـره گیري از منابع کتابخانه اي 
)کتاب های فارسي، کتب و مقاالت التین پیرامون متغیرهای 
در  و  تدوین شد  تحقیق  پیشینه ی  و  نظري  مباني  تحقیق(، 
میدانی،  تحقیق  انجام  جهت  تحقیق،  ادبیات  بر اساس  ادامه 
پرسش نامه ای در خصوص این متغیرها، طراحی و بین تعدادی 
کشور  ساخت و ساز  صنعت  در  فعال  شرکت های  خبرگان  از 
)مشاور و پیمانکار(، دارای رتبه 3 و 4 و 5 از سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور در رشته ابنیه و دارنده پروژه هایی در مناطق 
مختلف کشور در پنج سال گذشته )دارای دفتر مرکزی در شهر 

تهران( که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، توزیع 
افراد  انتخاب  در  کاری  سابقه  ی  پنج سال  کمینه  شد. شرط 
به عنوان خبره، به منظور مشارکت در تحقیق منظور شد. الزم 
به ذکر است، علت انتخاب شرکت هایی با رتبه ی  3 و 4 و 5 
بدین سبب است که شرکت های دارای رتبه ی 2 و 1، به دلیل 
توانایی شان برای شرکت در مناقصه هایی با ارزش باالتر، معموالً 
در پروژه های کوچک درگیر نشده و تمایل کمتری به انجام 
جمع آوري  با  درنهایت  دارند.  کوچک  ساخت و ساز  پروژه های 
بسته های  از  استفاده  با  آن  به  مربوط  داده هاي  پرسش نامه، 
نرم افزاری SPSS و  Expert Choice مورد تجزیه وتحلیل قرار 

گرفت. 
پرسش نامه ها  توزیع،  اول  مرتبه ی  در  است  توضیح  به  الزم 
برای تعداد 35 شرکت با شرایط فوق الذکر ارسال شد، لیکن 
تنها  مداوم،  پیگیری های  و  ماه  دو  از  بیش  گذشت  وجود  با 
تعداد دو عدد پرسش نامه، آن هم به صورت ناقص، پاسخ داده 
مناسب  و  کافی  تحقیق،  اهداف  به  دستیابی  که جهت  شده 
تشخیص داده نشدند. علت این نرخ پایین پاسخ را می توان: 1( 
محرمانه بودن و حساسیت اطالعاتی که   شرکت ها تمایل به 
فاش کردن آن ندارند، 2( عــدم آشنایی کافی از موضوع، 3( 
... دانست. بنابراین، در  قطع ارتباط بین دانشگاه و صنعت و 
مرتبه ی دوم توزیع، پنج شرکت پیمانکاری فعال در سطح شهر 
تهران، به طور تصادفی انتخاب و از بین آن ها در مجموع 25 
نفر به عنوان خبرگان این تحقیق، به طور تصادفی انتخاب شدند. 
به منظور تعیین پایایي، از روش آلفاي کرونباخ، براي بررسي 
روایي، روایي محتوایي )با توجه به پیشینه ی قوي مدل ها و 
جهت  اصلي  مدل های  متغیرهاي  داشتن  نظر  در  همچنین 
تهیه ی پرسش نامه ی کاربردی( و روایی نمایی )بررسی توسط 

اساتید( مورد ارزیابي قرار گرفته اند.
پرسش نامه ی توزیعی از پنج قسمت، شامل یک مقدمه و چهار 

بخش اصلی به شرح ذیل تشکیل شده است:
الف( مقدمه: شامل بیان تحقیقات مهمی که در زمینه ی تعریف 
پروژه های کوچک ساخت و ساز صورت گرفته است، بیان اهداف 
تحقیق و سئوال در مورد تعریف پروژه های کوچک ساخت و ساز 

از دیدگاه خبرگان.
ب( بخش اول: شامل اطالعات پایه ی خبرگان و شرکت های 
مربوط و مشخصات پروژه هایی که در 5 سال گذشته به انجام 

رسانده اند.
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در 5 سال گذشته به انجام رسانده اند.
پ( بخش دوم: شامل بررسی وضعیت کنونی اجرا و پیاده سازی 
پنج  در  فعال  )پروژه های  مربوط  در شرکت  ریسک  مدیریت 
مدیریت  آن  در  بعد  که  به  فروردین 1391  از  گذشته  سال 

ریسک به صورت رسمی پیاده سازی و اجرا شده است(.
ت( بخش سوم: شامل بررسی موانع اجرای مدیریت ریسک در 
پروژه های کوچک ساخت و ساز، و تعیین اهمیت این فاکتورها و 

موانع در قالب مقایسات زوجی.
ث( بخش چهارم: شامل بررسی تأثیرات و همچنین اهمیت 
پروژه های  در  مهم  فاکتورهای  بر  ریسک  مدیریت  اجرای 

کوچک ساخت و ساز و میزان این تأثیرات.
همان گونه که ذکر شد، در گام نخست الزم است تا تعریفی 
از پروژه های کوچک ساخت و ساز صورت پذیرد. بدین منظور، 
تا تعریف خود  امر خواسته شد  از خبرگان  در بخش مقدمه 
را از پروژه های کوچک ساخت و ساز ارائه کنند. پس از دریافت 

جدول )3( نشان دهنده ی مشخصات پنج شرکت مورد بررسی در این تحقیق است.

نظرات خبرگان و جمع بندی نظرات آن ها، در نهایت تعریف زیر 
از پروژه های کوچک ساخت و ساز ارائه شد.

پروژه های کوچک ساخت و ساز پروژه های عمرانی هستند که: 
1( مدت  استاندارد اجرای آن ها کمتر از 14 ماه باشد. 2( دارای 
هزینه ای بین 0/1 تا 1 میلیون دالر آمریکا، معادل 4 میلیارد تا 
40 میلیارد ریال ایران هستند. 3( دارای تعداد نیروی انسانی 
بین 10 تا 100 نفر تمام وقت برای اجرای پروژه هستند. 4( 
مستندسازی و کنترل کمتر و غیررسمی تر نسبت به پروژه های 

بزرگ دارند. 
مقدمه،  در  عمرانی  کوچک  پروژه های  تعریف  ارائه ی  از  پس 
در بخش اول نسبت به دریافت اطالعات مربوط به خبرگان، 
پنج سال  در  توسط هر یک  انجام شده  پروژه های  و  شرکت ها 
شناختی  جمعیت  مشخصات   )2( جدول  شد.  اقدام  گذشته 
خبرگان منتخب، حاصل از پرسش نامه های جمع آوری شده را 

نشان می دهد.

جدول 2: مشخصات جمعیت شناختی خبرگان منتخب

جدول3: اطالعات مربوط به پنج شرکت مورد بررسی

 درصد تعداد   مشخصه
 06 51 لیسانس سطح تحصیالت خبرگان

نفر 51تعداد =   60 9 کارشناسی ارشد  

 4 5 یدکتر  

 95 56 مرد جنسیت 

 8 5 زن  

 
سابقه کار 

 )سال(
 46 56 56کمتر از 

 58 7 51تا  56بین   

 54 0 56تا  51بین   

 8 5 56باالی   

 

 سال اخیر 5  تعداد پروژه در فعالیت  سابقه ابنیه رتبه نوع فعالیت شرکتنوع  شرکت
 8 سال 11کمتر از  4 پیمانکاری سهامی خاص 1
 9 سال 11کمتر از  4 پیمانکاری سهامی خاص 2
 6 سال 21 – 11بین  3 و مشاوره پیمانکاری سهامی خاص 3
 8 سال 21 – 11بین  5 و مشاوره پیمانکاری سهامی خاص 4
 9 سال 11کمتر از  4 پیمانکاری سهامی خاص 5

 
جدول )4(  براساس تفکیک پروژه های صورت  پذیرفته توسط 
شرکت های مورد سؤال در پنج سال اخیر، برحسب نوع پروژه، 

ماهیت پروژه، هزینه پروژه و مدت آن تنظیم شده است.
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در بین 40 پروژه بررسی شده، 52/5% پروژه ها خصوصی بوده 
که با توجه به رتبه شرکتها، ممکن است به دلیل این واقعیت 
عمومی  پروژه های  برای  پیمانکار  انتخاب  شاخص  که  باشد 
است.  خصوصی  پروژه های  برای  شاخص ها  این  از  دقیق تر 
بنابراین برای این پیمانکاران با این رتبه، برنده شدن در مناقصه 

پروژه های خصوصی آسانتر به نظر می رسد.
همچنین 47/5 درصد از این پروژه ها، از نظر ماهیت، فعالیت های 
در  که  است  موضوع  این  نشان دهنده ی  که  هستند  بازسازی 
کشورهای در حال  توسعه، بخش قابل مالحظه ای از بازار ساخت و ساز 
را این نوع پروژه ها در بر می گیرد و بیشتر توسط شرکت هایی با این 

رتبه ها انجام می شود. 
توسط  انجام شده  پروژه های  تمامی  درصد   80 عالوه براین 
شرکت های منتخب، با ارزشی کمتر از40  میلیارد  ریال  و   62/5 
درصد آن ها با مدت کمتر از 14ماه اجرا شده اند که نشان می دهد 

بیشتر پروژه های بررسی شده، پروژه های کوچک هستند.

جدول 4: مشخصات پروژه های صورت پذیرفته شده توسط هر یک از شرکت ها به تفکیک

جدول 5: مشخصات پروژه های دارای سیستم مدیریت ریسک توسط هر یک از شرکت ها به تفکیک

 درصد تعداد   مشخصه
 5/74 91 عمومی نوع پروژه هاپروژه

 5/51 19 خصوصی  پروژه 74تعداد = 

 5/51 19 ساخت ماهیت پروژه 
 5/74 91 بازسازی  

 15 94 میلیارد 7کمتر از  هزینه پروژه )ریال( 
 55 11 میلیارد 74تا  7بین   
 14 8 میلیارد 74بیشتر از   
 5/14 99 ماه 6کمتر از  مدت پروژه 
 55 97 ماه 97و  6بین   
 5/54 95 ماه 97بیش از   

 

4 تجزیه و تحلیل داده ها و بحث ها 

4-1 بررسی وضعیت کنونی اجرای مدیریت ریسک

4-1-1 وضعیت اجرای مدیریت ریسک در سطح شرکت ها
در این گام نسبت به بررسی وضعیت کنونی اجرای مدیریت 
ریسک در سطح شرکت های موردنظر در این تحقیق اقدام شد. 
از این روی، از نمایندگان هر یک از پنج شرکت خواسته شد تا 
نسبت به بیان مشخصات پروژه هایی که در پنج سال گذشته 
)فروردین 1391 به بعد( در آن ها مدیریت ریسک به صورت 

رسمی اجرا و پیاده سازی شده است، اقدام کنند. 
مدیریت  آن ها  در  که  پروژه هایی  تفکیک  براساس   )5( جدول 
ریسک به صورت رسمی اجرا و پیاده سازی شده است، بر حسب نوع 
پروژه، ماهیت پروژه، هزینه ی پروژه و مدت آن تنظیم شده است.

 درصد تعداد   مشخصه
هاپروژه نوعپروژه عمومی 6 66%
پروژه31تعداد=  خصوصی 7 46%

 ماهیتپروژه ساخت 8 6314% 
  بازسازی 4 1814% 

هزینهپروژه)ریال(   %54 3 میلیارد6کمتراز
میلیارد64تا6بین   8 44% 
 %54 6 میلیارد64بیشتراز  

مدتپروژه  ماه6کمتراز 3 54%
  ماه36و6بین 8 44%
  ماه36بیشاز 6 54%
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جدول6: وضعیت اجرا و پیاده سازی مدیریت ریسک در سطح شرکت

جدول7: وضعیت اجرا و پیاده سازی مدیریت ریسک در سطح پروژه

RMII= مدیریت ریسک) تعداد پروژه هاي با اجرا و پیاده سازي / 
(تعداد کل پروژه هاي یک شرکت 100*  

آورده شده است: سپس، شاخص اجرای مدیریت ریسک16 یا RMII  که گستره ی 
اجرای مدیریت ریسک در یک شرکت را توصیف می کند، با 
استفاده از رابطه زیر محاسبه شده و نتایج آن در جدول )6( 

RMII 
 
3 

 رتبه
4 

 
 درصد  تعداد کل 5

       
0% 0 0 0 0  0 
1-9% 0 0 0 0  0 
10-19% 0 0 0 0  0 
00-09% 0 (02% )1 (02% )1 0  00% 
00-09% 0 (0/00% )0 0 0  00% 
00-09% 0 0 0 0  0 
20-29% (20% )1 0 0 1  00% 
00-09% 0 0 0 0  0 
00-09% 0 0 0 0  0 
00-09% 0 0 0 0  0 
90-100% 0 0 0 0  0 

 %100  2 1 0 1 مجموع
  %33.33  %02 %00.20 %20 میانگین

 
با توجه به جدول فوق الذکر مشخص می شود که میانگین کلی 
را مشخص  این موضوع  و  بوده  با 33/32 درصد  برابر   RMII

می  کند که اجرا و پیاده سازی مدیریت ریـسک در شرکت هایی   
که بـیـشـتر در پروژه های کوچک ساخت و ساز فعالیت دارند، 

در سطح پایینی است.
همچنین نتایج حاصله بیانگر این است که شرکت های دارای 
رتبه ی باالتر، اهتمام بیشتری به اجرا و پیاده سازی مدیریت 

فناوری  منابع،  تجربه،  با  و  داشته  پروژه های خود  در  ریسک 
پیشرفته و متخصصان و کارکنان حرفه ای تری تجهیز شده و به 

اجرای مدیریت ریسک تمایل بیشتری دارند.

سطح  در  ریسک  مدیریت  اجرای  وضعیت   2-1-4
پروژه ها

جدول )7( تعداد و تناسب پروژه های با پیاده سازی مدیریت 
ریسک را نشان می دهد.

 های با مدیریت ریسکدرصد پروژه های با مدیریت ریسکتعداد پروژه هاتعداد پروژه  مشخصه های پروژه

 نوع پروژه
 عمومی

 
91 6 5/33% 

 %3/33 7 19 خصوصی

 ماهیت پروژه
 %9/38 8 19 ساخت
 %3/16 5 91 بازسازی

 هزینه پروژه )ریال(
 %91 9 91 میلیارد 4کمتر از 

 %4/36 8 11 میلیارد 41تا  4بین 
 %51 4 8 میلیارد 41بیشتر از 

 مدت پروژه
 %9/1 9 99 ماه 6کمتر از 

 %9/57 8 94 ماه 94و  6بین 
 %6/16 4 95 ماه 94بیش از 

 %5/31 93 41  مجموع
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است  موضوع  این  بیانگر   )7( جدول  در  شده  گردآوری  نتایج 
که بر خالف انتظار اولیه، اجرا و پیاده سازی مدیریت ریسک در 
از پروژه های عمومی  پروژه های خصوصی )33/3 درصد( بیش 
)31/5 درصد( بوده که این موضوع احتماالً به این دلیل است 
که بخش خصوصی تأکید بیشتری بر کیفیت کلی دارد تا بر 
قیمت مناقصه و در ارزیابی های یک مناقصه، مدیریت ریسک را 
به عنوان یکی از شاخصه های تعیین نمره ی پیمانکاران، مدنظر 

قرار داده است. 
عدم  احتمال  بازسازی،  پروژه های  اینکه  علی رغم  همچنین 
قطعیت و ریسک باالتری نسبت به پروژه های ساخت جدید 
دارند و اجرای مدیریت ریسک به تیم پروژه کمک خواهد کرد 
 تا برای ریسک های بالقوه بهتر آماده شوند )بوتروید و امت17،

1996– فالناگان و نورمن18، 1993(، لیکن با توجه به نتایج 
این موضوع در  به دست آمده )26/3 درصد( مشخص می شود 
کشورمان جدی تلقی نشده و اهمیت کمتری برای آن قائل 

شده اند.
از طرفی موضوع اجرا و پیاده سازی مدیریت ریسک در پروژه های 
باالی 40 میلیارد ریال )50 درصد(  بیشتر مد نظر قرار گرفته 
است تا پروژه های بین 4 تا 40 میلیارد ریال )36/4 درصد( و 
پروژه های کمتر از 4 میلیارد ریال )10 درصد( و این موضوع با 
فرض اولیه تحقیق کاماًل سازگار و موافق است که بیان می دارد 
سودآوری کم پروژه های کوچک منجر به اختصاص بودجه ی 
ناکافی و حتی صفر، به موضوع برنامه ریزی، اجرا و پیاده سازی 

مدیریت ریسک می شود.
در پایان، مشخص می شود که تنها 9/1 درصد از پروژه هایی 
که مدت اجرای آن ها کمتر از شش ماه بوده، دارای مدیریت 
که  پروژه هایی  از  درصد    57/1 درحالی که  هستند،  ریسک 

اجرا  را  ریسک  مدیریت  بوده،  ماه   14 تا   6 بین  آن ها  مدت 
و پیاده سازی کرده اند. این مطلب بیانگر این موضوع است که 
مدیریت پروژه، اجرای مدیریت ریسک در پروژه های کوچک، 
به دلیل عدم تناسب بین مدت پروژه و زمان صرف شده به منظور 

پیاده سازی مدیریت ریسک، غیر اقتصادی می داند.
از  درصد   26/6 تنها  اولیه ی  پیش بینی  برخالف  طرفی  از 
پروژه هایی که دارای مدت زمانی بیش از 14 ماه هستند، اقدام 

به اجرای مدیریت ریسک کرده اند.
به طور کلی می توان گفت که با توجه به اینکه در مجموع کمتر 
از یک سوم پروژه های مورد بررسی دارای نظام مدیریت ریسک 
نظام مند هستند، شرایط پیاده سازی این سامانه چندان مناسب 

نیست.

4-2 موانع اجرای مدیریت ریسک 
کتابخانه ای  مطالعات  انجام  با  نخست  گام  در  بدین منظور، 
موانع  از  تعدادی  قبلی،  صورت گرفته ی  تحقیقات  بر روی 
کوچک  پروژه های  در  ریسک  مدیریت  اجرای  و  پیاده سازی 
ساخت و ساز، شناسایی و به خبرگان معرفی شد و عالوه بر آن از 
ایشان نیز خواسته شد تا نسبت به شناسایی موانعی که موجب 
عدم اجرای مدیریت ریسک در پروژه های شرکت های مربوط 
شده است، اقدام کنند. الزم به ذکر است با توجه به مطالعات 
و تحقیقات صورت گرفته بر روی موضوع تحقیق، تمامی موانع 
شناسایی شده بر سر راه پیاده سازی و اجرای مدیریت ریسک در 
پروژه های کوچک، مورد تأیید اکثریت قریب به اتفاق خبرگان 

قرار گرفت.
مشابه،  موارد  ادغام  و  حذف  و  پرسش نامه ها  بررسی  از  پس 
مهم ترین  به عنوان   )8( جدول  به شرح  فاکتور   10 درنهایت 

جدول8: مهم ترین فاکتورهای موثر بر عدم اجرای مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی کوچک
 نام عامل شماره

 (SMCs) و متوسطرقابت میان پیمانکاران کوچک 1
 پیچیدگی ابزار تحلیلی 2
 کمبود منافع بالقوه 3
 کمبود بودجه 4
 گذاری دولتینقص قانون 5
 کمبود دانش 6
 کمبود نیروی انسانی 7
 کمبود وقت 8
 حاشیه سود کم 9
 اقتصادی بودنغیر 11
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عوامل اصلی تأثیرگذار بر این مسئله، مورد شناسایی قرار گرفتند.
پیاده سازی  و  اجرا  بر عدم  مؤثر  فاکتورهای  از شناسایی  بعد 
گام  در  کوچک،  ساخت و ساز  پروژه های  در  ریسک  مدیریت 

بعدی از خبرگان امر خواسته شد تا نسبت به تعیین اهمیت نسبی 
این عوامل و فاکتورها با مشخص کرددن اهمیت نسبی هر یک از 
این عوامل مطابق با طیف ارائه شده در جدول )9( اقدام کنند. 

جدول 9 : متغیرهای زبانی و اعداد متناظر به منظور تعیین اهمیت نسبی

Expert Choice شکل 1: خروجی نرم افزار

 متغیر زبانی اهمیت برابر تر کمی مهم تر مهم تر خیلی مهم اهمیت مطلق
 عدد متناظر 1 3 5 7 9

 
تحلیل  به  نسبت  خبرگان،  تمامی  نظر  دریافت  از  پس 
پرسش نامه ها با استفاده از نرم افزار Expert Choice اقدام شد. 

شکل )1( خروجی این نرم افزار را نشان می دهد.  

Priorities with respect to:  
Goal: Barriers 

C1 
C2 
C3 
C4 

C6 
C5 

C7 
C8 
C9 
C10 
Inconsistency = 0.08 

With 0 missing judgments. 

.044 

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

همان گونه که مالحظه می شود، نرخ ناسازگاری پرسش نامه ها 
برابر با 0/08 است که با توجه به تعداد خبرگان )25 نفر( عدد 

قابل قبولی است.
عامل  مهم ترین  به عنوان  بالقوه«  منافع  »کمبود  بین  این  در 
در  ریسک  مدیریت  نظام  اجرای  عدم  بر روی  تأثیرگذار 
پس  و  شد  معرفی  کشورمان  در  ساخت  کوچک  پروژه های 
از آن »غیر اقتصادی بودن« به عنوان دیگر عامل مؤثر در این 
این دو عامل،  زمینه مطرح شده است. الزم به ذکر است که 
به علت تلقی نسبتاً نادرستی است که شرکت های مزبور از بحث 
و  اجرا  که  مزایایی  با  آن ها  چنانچه  و  دارند  ریسک  مدیریت 
پیاده سازی نظام مدیریت ریسک دارد، آشنا باشند، قطعاً نسبت 

به بهره گیری از آن در پروژه های خود ترغیب خواهند شد.
میان خبرگان  مؤثر در  مانع  به عنوان سومین  »کمبود وقت« 
شناخته شده است. این نتیجه، یافته های جدول )7( را تأیید 
می کند که نسبت کمتری از پروژه های با مدت زمان کوتاه، تمایل 
به اجرا و پیاده سازی مدیریت ریسک دارند. چرا که پروژه های 
کوچک با برنامه های فشرده محدود شده اند و توسعه ی مدیریت 

ریسک خسته کننده و زمانبر بوده و نقش آفرینان پروژه نسبت 
نتایج  همچنین،  هستند.  بی میل  ریسک  مدیریت  اجرای  به 
این بحث را نیز تأیید می کند که زمان صرف شده در مدیریت 
پروژه های کوچک با هزینه و ارزش پروژه نامتناسب است. در 
حقیـقت »کمبود وقت« مـی تـوانـد بـه عنوان یک مانع شایع 

برای اجرای مدیریت ریسک درنظر گرفته شود.
اجرا  راه  سر  بر  مانع  چهارمین  به عنوان  که  بودجه«  »کمبود 
معرفی  پروژه های کوچک،  در  ریسک  مدیریت  پیاده سازی  و 
به  مربوط  همگی  بودن«  »غیر اقتصادی  همانند  است،  شده 
دادند  نشان  نتایج  این  است.  ریسک  مدیریت  اجرای  گرانی 
که پاسخ دهندگان، اعتقاد و باور نداشتند که اجرای مدیریت 
هزینه ی  اینکه  و  نیست  گران  کوچک  پروژه های  در  ریسک 
پروژه های  در  ریسک  مدیریت  اجرای  به منظور  صورت گرفته 

کوچک نامتناسب با هزینه ی پروژه است. 
مانع »کمبود دانش« در رتبه ی پنجم قرار داشته و همان گونه که 
پیشتر ذکر شده، انتخاب »کمبود منافع بالقوه« به عنوان اولین 
مانع در سر راه اجرا و پیاده سازی مدیریت ریسک در این گونه 
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شرکت های  که  است  نادرستی  نسبتاً  تلقی  به علت  پروژه ها، 
مزبور از بحث مدیریت ریسک داشته که خود ناشی از کمبود 

دانش در این زمینه است.
»نقص قانون گذاری دولتی«، »کمبود نیروی انسانی«، »حاشیه 
سود کم«، »پیچیدگی ابزار تحلیلی« و »رقابت میان پیمانکاران 
کوچک و متوسط SMCs(19(«، به عنوان موانع با تأثیرگذاری 

کم، در میان خبرگان، شناخته شده اند.

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

در این گام نسبت به بررسی تأثیرات و اهمیت اجرای مدیریت 
کوچک  پروژه های  مختلف  جنبه های  و  فاکتورها  بر  ریسک 
صورت گرفته،  مطالعات  بر اساس  شد.  پرداخته  ساخت و ساز 
کیفیت، هزینه و برنامه ریزی پروژه از معیارهای اصلی ارزیابی 
ساخت و ساز،  کوچک  پروژهای  به ویژه  پروژه ها،  تمامی  در 
عملکرد  شاخص های  به عنوان  می تواند  که  شده اند  شناخته 
پروژه های  به همین علت، عملکرد  پروژه در نظر گرفته شوند. 

کوچک ساخت و ساز در این فاکتور مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این راستا، در گام نخست با طراحی پرسش نامه ای، نسبت 
به بررسی تأثیر اجرا و پیاده سازی نظام مدیریت ریسک بر روی 
شاخص های سه گانه ی کیفیت، هزینه و   برنامه ریزی پروژه اقدام 
و دو سؤال زیر از خبرگان در خصوص هر یک از این فاکتورهای 

سه گانه مطرح شد:
فاکتور  بر روی  ریسک  مدیریت  نظام  پیاده سازی  آیا  الف( 
موردنظر تأثیرگذار است؟ ب( در صورت مؤثربودن، میزان این 

تأثیرگذاری چقدر است؟

نظر  در  لیکرت  پنج تایی  طیف  سؤاالت،  این  از  هر یک  برای 
گرفته شد تا خبرگان با انعطاف بیشتری نسبت به پاسخ به 
زیر  فرضیه ی  سه  بدین منظور،  کنند.  اقدام  تحقیق  سؤاالت 
پرداخته ایم: آن ها  آزمون  به  ادامه  در  که  شد  گرفته   درنظر 

 الف( پیاده سازی نظام مدیریت ریسک بر روی افزایش کیفیت 
پروژه های کوچک ساخت و ساز در ایران تأثیر مثبت دارد.

 ب( پیاده سازی نظام مدیریت ریسک بر روی کاهش هزینه های 
پروژه های کوچک ساخت و ساز در ایران تأثیر مثبت دارد.

 پ( پیاده سازی نظام مدیریت ریسک بر روی بهبود برنامه ریزی 
پروژه های کوچک ساخت و ساز در ایران تأثیر مثبت دارد.

نظرات  دریافت  و  خبرگان  بین  پرسش نامه ها  توزیع  از  پس 
از  نتایج حاصله  اعتبار  تأیید  آن ها، در گام نخست نسبت به 
پرسش نامه پرداخته شد. بنابراین، پس از محاسبه ی شاخص 
با  برابر   4 بخش  پرسش نامه  برای  عدد  این  کرونباخ،  آلفای 
0/908 به دست آمد. با توجه به این عدد، پایایی پرسش نامه 
از  حاصل  نتایج  و  قرارگرفته  مورد تأیید  خبرگان  به  ارسالی 

تحلیل پرسش نامه قابل استناد است.
از  حاصل   ،SPSS نرم افزار  خروجی های  نتایج   )10( جدول 

نظرات خبرگان را بیان می کند.
تمامی  برای   Sig یعنی  معناداری  سطح  نتایج،  به  توجه  با 
گفت:  می توان  بنابراین،  است.  کمتر   0/05 از  آزمون ها 
»فرضیه های تحقیق در خصوص تأثیر اجرا و پیاده سازی نظام 
قرار  مورد تأیید  پروژه،  مهم  فاکتورهای  بر  ریسک  مدیریت 

می گیرد.«
یافته فوق بدین معناست که اجرا و پیاده سازی نظام مدیریت 

ریسک بر روی افزایش کیفیت، کاهش هزینه و بهبود برنامه ریزی 
پروژه های کوچک ساخت و ساز در ایران تأثیرگذار است. 

5  نتیجه گیری و پیشنهاد
در  ریسک  مدیریت  وضعیت  بررسی  به منظور  تحقیق  این 
پروژه های کوچک ساخت و ساز، موانع عدم اجرا و تأثیر اجرای 
گرفت.  صورت  ایران  کشورمان،  در  پروژه  عملکرد  بر  آن 

جدول10: آزمون رگرسیون تأثیر اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک بر عملکرد پروژه ها

 .T-Statistic Standard Error Sig نوع تاثیر

 00..0. 0217. 107.2 سازی سیستم مدیریت ریسک بر افزایش کیفیت پروژه  ثیر پیادهأت
 1...0. 02.0. 10602 های پروژه سازی سیستم مدیریت ریسک بر کاهش هزینه ثیر پیادهأت
 .0..0. 0271. 1012 ریزی پروژه  سازی سیستم مدیریت ریسک بر بهبود برنامه ثیر پیادهأت

به طور کلی می توان گفت که با توجه به اینکه در مجموع کمتر  
از یک سوم پروژه های مورد بررسی دارای نظام مدیریت ریسک 
نظام مند هستند، شرایط  پیاده سازی این نظام چندان مناسب 
نبوده و الزم است تا تالش های بیشتری در راستای پیاده سازی 
هر چه بیشتر نظام مدیریت ریسک در پروژه های عمرانی صورت 
پذیرد. در صورت تعمیم نتایج، می توان گفت: »وضعیت اجرا و 
پیاده سازی مدیریت ریسک در کشور، به ویژه برای پروژه های 
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انطباق  نمونه، ضرورت  فضای  به دلیل کوچک بودن  اوالً  دارد. 
به دلیل  همچنین  می شود.  احساس  کاماًل  نتایج،  تعمیم  و 
دامنه  این تحقیق  پروژه های کوچک،  تعریف  اجماع در  نبود 
کرد،  شناسایی  مشخصه   دو  طریق  از  را  کوچک  پروژه های 
هزینه ی پروژه و زمان بندی. بنابراین، پروژه های کوچک بررسی 
در نهایت،  نباشند.  کامل  است،  ممکن  تحقیق  این  در  شده 
تأثیر موانع بر مدیریت ریسک، اهمیت مدیریت ریسک و تأثیر 
مدیریت ریسک بر عملکرد پروژه با پاسخ دهندگانی که بر اساس 
درک و تجربه خود جواب گو بودند، ارزیابی شد. بنابراین، داده ها 
یک مشکل  این  در حقیقت،  ذهنیت شده اند.  شامل  ناچار  به 
معمول برای بیشتر تحقیق هایی است که از پرسش نامه برای 
ارزیابی های  بیشتر  و  می کنند  استفاده  اطالعات  جمع آوری 
مربوط به مدیریت ریسک بر اساس تجربه و قضاوت ذهنی بوده 

است .
هر تحقیقی می تواند راهگشای تحقیقات و پژوهش های قوی تر 
و جامع تری باشد. این تحقیق نیز از این امر مستثنا نبوده و 

می تواند منشأ پیدایش تحقیقات بهتر و قوی تری شود.
با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، مطالب زیر برای 

عالقه مندان می تواند زمینه ی مطالعات آتی را فراهم کند:
- تحقیق در سایر شرکت ها انجام شود )جامعه آماری بزرگ تر(

- تأثیر سایر عوامل بر روی زمان، هزینه و کیفیت پروژه بررسی 
شود. 

- تأثیر مدیریت ریسک در عملکرد پروژه های عمرانی بزرگ 
مورد تحلیل قرار گیرد.

از سایر رویکردها و فنون به منظور تحلیل مسئله استفاده   -
شود.

6 منابع و مراجع
عوامل  بررسی  س،)1394(،  فائزی،  ا،  فالح،  ح،  ابراهیمیان، 
و  کوچک  ساخت وساز  پروژه های  های  ریسک  وقوع  بر  مؤثر 
نوین  افق های  اولین کنگره علمی پژوهشی  رتبه بندی آن ها، 
در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری 

ایران، تهران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
شکوفه،  آبکنار،  کبرایی  حسین،  اقبالی،  مسعود،  احمدوند، 
مقامی پور، ف، )1395(، ارزیابی ریسک در صنعت ساخت و ساز 
کشور، کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، تهران، دبیرخانه 

دائمی کنفرانس.

کوچک ساخت و ساز  مناسب و مطلوب نیست.«
اصلی  مانع   10 صورت گرفته،  بررسی های  براساس  همچنین 
به عنوان عمده موانع در سر راه اجرا و پیاده سازی مدیریت ریسک 
 در این گونه از پروژه ها، با اولویت میزان تأثیر، شناسایی شدند:

1( کمبود منافع بالقوه، 2( اقتصادی نبودن، 3( کمبود وقت، 4( 
کمبود بودجه، 5( کمبود دانش، 6( نقص قانون گذاری دولتی، 
7( کمبود نیروی انسانی، 8( حاشیه ی سود کم، 9( پیچیدگی 
ابزار تحلیلی، 10( رقابت میان پیمانکاران کوچک و متوسط. 
و  اجرا  تأثیر  در خصوص  تحقیق  فرضیه های  نیز  درنهایت 
پروژه،  مهم  فاکتورهای  بر  ریسک  مدیریت  نظام  پیاده سازی 
نظام  پیاده سازی  و  اجرا  بدین معنا که  قرار گرفت.  مورد تأیید 
مدیریت ریسک بر روی افزایش کیفیت، کاهش هزینه و بهبود 
برنامه ریزی   پروژه های کوچک ساخت و ساز در ایران تأثیرگذار 

است. 
در کشورمان، ایران، دولت نقش کلیدی در تضمین توسعه ی 
و  کوچک  پیمانکاران  می کند.  ایفا  ساختمان  صنعت  سالم 
متوسط، تشکیالت اقتصادی با دارایی های در جریان محدود 
هستند و ظرفیت اختصاص دادن منابع اضافی برای مدیریت 
ریسک را ندارند. به منظور تشویق پیمانکاران کوچک و متوسط 
برای قبول مدیریت ریسک، بهتر است دولت انگیزه های مالی 
همانند تخفیف های مالیاتی یا کمک های مالی را فراهم کند 
تأثیر مستقیمی بر سودآوری داشته و هزینه های مربوط  که 
بدین صورت  می دهد.  پوشش  را  ریسک  مدیریت  اجرای  به 
تجربه  را  هزینه ای  افزایش  متوسط،  و  کوچک  پیمانکاران 
ریسک  مدیریت  اجرای  به  بیشتری  تمایل  و  کرد  نخواهند 

خواهند داشت. 
کارکنان  برای  آموزشی  برنامه های  می تواند  دولت  ادامه،  در 
فراهم کرده،  را  متوسط  و  کوچک  پیمانکاران  در  مدیریت  و 
که  کند  معرفی  را  خوب  ریسک  مدیریت  شیوه های  سپس 
به این شرکت ها کمک خواهد کرد تا با ریسک ها کنار بیایند 
راهکارها  دیگر  از  کنند.  تضمین  را  عملکرد  به  دسترسی  و 
پروژه  در  به کارگیری متخصصان مدیریت ریسک  از  می توان 
و الزامی کردن پیاده سازی نظام مدیریت ریسک در پروژه های 

عمرانی کوچک نام برد.
اگرچه یافته های این تحقیق، یک درک از وضعیت، موانع و تأثیر 
مدیریت ریسک را در پروژه های کوچک در صنعت ساخت و ساز 
کشورمان ایران فراهم می کند، لیکن محدودیت هایی نیز وجود 
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Abstract
Risk management (RM) should be implemented in construction projects to assure the achievement of project ob-
jectives, 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.
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