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بهینهسازی ارزیابی ریسک پروژه
با توسعه شاخصهای اثرگذاری بر تکنولوژی
عزت اله اصغری زاده ،1محمدصادق بهروز ،2آزیتا سعیدی
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چکیده
مديريت ريسک از فازهای مهم مديريت پروژه و يکی از هشت سطح اصلی "بدنه دان
مديريت پروژه است" که با توجه به توسعه عوامل تکنولوژيکی و مقوالت مرتبط با مديريت تکنولوژی،
ارزيابی ريسک يکی از مهمترين گامهای مديريت ريسک خواهد بود .ارزيابی ريسکها در استانداردهای
مختلف بر اساس سنج احتمال و پیامد بروز ريسکها پیشنهاد شده است ،که در بعد پیامد بیشتر به
اثرات هزينهای و بعضاا به اثرات زمانی بروز ريسکها توجه میشود .هد از پژوه حاضر توسعه
شاخصهای تأثیرگذار بر تکنولوژی جهت بهینهسازی ارزيابی ريسک پروژهها هست که سبب ارزيابی
ريسک به صورت جامع میشود .به همین منظور پیامدهای مختلف بروز ريسک در پروژههای صنعتی
مورد بررسی قرارگرفته است و فاکتورهايی ازجمله کیفیت ،عملکرد و رضايت مشتريان که بروز ريسکها
میتواند بر آنها اثرگذار باشد ،شناسايی و برای ارزيابی کیفی آنها در پروژههای صنعتی طیفهای
مناسبی طراحیشده و توسعه شاخصهای اثرگذار بر تکنولوژی با در نظر گرفتن عوامل زمان و هزينه
صورت پذيرفته است .صحت عملکرد مدل پیشنهادی برای يک پروژه ساخت نیروگاه مورد بررسی قرار
گرفته و تجزيه و تحلیلها با استفاده از نمودارهای راداری انجام شده است .درنهايت مهمترين
فاکتورهای ايجاد ريسک با توجه به هريک از شاخصها و ده ريسک پراهمیت در يک پروژه ساخت
نیروگاه ،شناسايی و امتیازدهی شدهاند .الگوی پیشنهادی با در نظر گرفتن شاخصهای کیفیت ،عملکرد و
رضايت مشتريان در کنار زمان و هزينه ،نتايج جامعی را برای تصمیمگیری بهتر مديران و درنتیجه پاسخ
گويی مطلوبتر آنها به ريسکها فراهم میسازد.
واژگان کلیدی :مدیریت ریسک پروژه ،شاخصهای ارزیابی ریسک ،نمودار راداری،
پروژه ساخت نیروگاه ،مدیریت تکنولوژی.

تاريخ دريافت مقاله ،73/6/73 :تاريخ پذيرش مقاله73/7/22 :
 7دانشیار گروه مديريت صنعتی ،دانشکده مديريت دانشگاه تهران.
 2کارشناس ارشد مديريت صنعتی ،دانشکده مديريت دانشگاه تهران( ،نويسنده مسئول) (.)sadeqbehruz@ut.ac.ir
 4کارشناس ارشد مديريت صنعتی ،دانشکده مديريت دانشگاه تهران.
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 .1مقدمه

دنیای رقابت امروز همواره زمینهساز تغییر و تحوالت بسیار در سوازمانهوا و محویطهوای کواری
است .اين تغییر و تحوالت بروز ريسکها را به دنبال داشته و تهديدکننده اهدا سازمانی هستند
به نحوی که حتی میتوانند مانع رسیدن سازمان به اهدا اصولی آن و نوابودی سوازمان شووند.
سازمانهای انجامدهنده پروژه بیشتر از سازمانها با کارکرد مشخص در معرض بروز ريسوکهوا
قرار دارند ،زيرا ماهیت هر پروژه منحصربهفرد بودن و تغییرپذيری آن است که خود عامول بوروز
بسیاری از ريسکها میتواند باشد .به همین دلیل مقولوه ريسوک در موديريت پوروژه از اهمیوت
خاصی برخوردار است تا جايی که امروزه مديريت آن يکی از هشت سوطح اصولی" بدنوه دانو
مديريت پروژه" را تشکیل میدهد (.)Razz et al, 2001
از طرفی عصری که در آن شاهد محیطی پیچیده در دنیای اطرا سازمان هستیم ،باعث میشود
که فشار بر سازمان برای تطبیق با شرايط متغیر و متنوع رو به افزاي بوده و دشوار شدن امکان
پی بینی صحیح تقاضای بازار ،ضرورت و اهمیوت همگوام بوودن سوازمان بوا رشود و پیشورفت
تکنولوژی را بی از پی تبیین نمايد .بولیجن و کامپ در پوژوه هوای خوود بوه ايون نتیجوه
رسیدند که با شکلگیری محیطهای رقابتی و پیچیده تنها سازمانهايی میتوانند در ايون محویط
فعالیت کنند که توانايی تقويت عملکردهايی با ابعاد و ساختارهای چندبعودی و پیچیوده در مقولوه
های نوآوری و کیفیت را داشته باشد (فارسیجانی و سمیعی نیستانی .)7497 ،بنوابراين بوا تقويوت
پروژهها و نفوذ آن در سازمانها شاهد پیچیدگیهای ساختاری در سازمان و پروژهها خواهیم بوود
که بهتبع آن موضوع افزاي ريسکها پررنگتر و دارای اهمیت بیشتری خواهد بود لذا شناخت و
ارزيابی صحیح ريسک زيربنای پاسخگويی و مواجهه مطلوب با ريسک است .به همین دلیل ايون
فاز از فرايند مديريت ريسک از اهمیت خاصی در موفقیوت آن برخووردار اسوت .در اسوتانداردها و
راهنماهای مختلف الگوهای متعددی برای ارزيابی و رتبهبندی ريسکها پیشنهاد شده که همگی
بر پايه محاسبه احتمال و اثرات بروز ريسکها طراحیشدهاند .اين الگوها برای ارزيابی ريسک در
بعد اثر تنها دو شاخص زمان و هزينه را مورد توجه قرار مویدهنود درحوالیکوه بوروز ريسوکهوا
میتواند اثرات متعددی بر پروژه داشته باشند.
اکنون اين پرس ايجاد می شود که آيا تنها هزينة انجام يک پروژه و يا به عبارتی کاملتر سوود
حاصل از انجام يک پروژه برای سازمان انجامدهنده آن اهمیوت دارد .پاسوخ ايون پرسو بورای
بیشتر سازمانهای انجامدهنده پروژههای صنعتی منفی است .در واقع سازمانها بسته به جايگواه
و مرحله ای از تکامل که در آن قرار دارند اهدا ديگری نیز از انجام پوروژههوای خوود پیگیوری
میکنند.
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برای نمونه يک سازمان انجام دهنده پروژههای صنعتی را در نظر بگیريد که با گذر از مرحله رشد
وارد مرحله بلوغ میشود .برای چنین سازمانی تأمین رضايت مشتريان و جامعه در اولويوت اول و
تحقق اهدا مالی و درون سازمانی در رتبه دوم اهمیت قرار دارد .بنابراين چنین سازمانی اهودا
متنوعی را از انجام پروژهها پیگیری میکند که ريسکهای تهديدکننده اين پروژهها مویتوانود از
میزان بسیار کم تا بسیار زياد بر هريک از اين اهدا اثر داشته باشند.
در نظر داشتن اثر ريسک بر اهدا مختلف پروژه ،با توجه به شاخص هزينه تنها میتواننود بیوان
کننده اثرات مالی عدم تحقق اين اهدا در مقطع خاصی از زمان باشند درحالیکه برخی از اثرات
ريسک ممکن است در آن مقطع از زموان اثور هزينوهای را بور شورکت تحمیول ننماينود اموا در
درازمدت اثرات قابلتوجهی بورای شورکت داشوته باشوند ( .)Rudnik et al, 2015از طرفوی
توسعة شاخصهای مديريت تکنولوژی و همزمان سنج ريسک فاکتورهای توسعه تکنولوژی از
مقوالتی است که در بسیاری از سازمانها و مراکز صنعتی همواره در اولويت مویباشوند و مزيوت
رقابتی بهحساب می آيند .مديريت تکنولوژی با پیوند دادن اصوول مهندسوی و علوم موديريت بوه
منظور دستيابی به اهدا استراتژيک و عملیاتی سازمان به برنامهريزی ،توسعه و اجرای قابلیوت
های تکنولوژيکی میپردازد .در واقع مديريت صحیح تکنولوژی در سازمان میتواند عامل دسوت
يابی به مزايای رقابتی و کارايی و اثربخشی در سازمان باشد ( .)Li Hua, 2007اغلوب موديران
به اهمیت استراتژيک تکنولوژی در آفرين ارزش و مزيت رقابتی در سازمان پویبوردهانود .ايون
اهمیت با افزاي هزينهها ،پیچیدگیهای تولید و نر تغییرت تکنولوژی ملمووستور مویشوود و
مديريت تکنولوژی را به ضرورتی برای سازمانها تبديل کرده اسوت ( Albright & kappel,
.)2003
در اين پژوه تالش شده است تا با تعريف شاخصهای ديگری در کنار زمان و هزينوه ،ضومن
توسعه شاخصهای ارزيابی ريسک با رويکرد مديريت و توسعه تکنولوژی ،اثرات بروز ريسوک بور
پروژههای ساخت نیروگاه مورد ارزيابی جامع قرارگرفته و يک برنامه ارزيابی ريسک بهینه شده بر
اساس شاخصها ارائه گردد .همچنین با توجه به نق حیاتی ارزيابی صحیح در موفقیوت فرآينود
مديريت ريسک ،اين مقاله با بررسی الگوهای رايج ارزيابی و با مطالعه پیامدهای بروز ريسوک در
پروژه ،سعی بر ارائه الگويی جامعتر برای ارزيابی ريسکها با تمرکز بر اثرات بروز آنها دارد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مديريت ريسک همواره از مقوالتی است که مديران پروژه توجه ويژه به آن داشتهاند .بور هموین
اساس از ديدگاههای مختلف به آن پرداخته شده و در قالب سیستمهوای موديريت پوروژه يوا بوه
صورت مستقل به عنوان يکی از فرايندهای اساسی بررسی شده است .از طرفوی در نظور داشوتن
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شاخصهای عملکرد ،کیفیت ،رضايت مشتری ،زمان و هزينه و تأثیرگذاری آنهوا بور موديريت و
ارزيابی ريسک و همزمان ،سنج نحوه مواجهه با مفهوم مديريت و توسعه تکنولووژی ،رويکورد
جديدی است که مطالعه و گسترش آن بهخصوص در صنايع فراينودی مویتوانود نتوايجی را بوه
همراه داشته باشد که تأثیرات آن بر طراحیها و پايهگذاریهای پوروژههوا مشوهود مویباشود .در
همین زمینه مطالعات و پژوه های متعددی صورت گرفته است که البته در ايون تحقیقوات بوه
موضوع مديريت و ارزيابی ريسک و نهايتاا شناسايی و توسعه شاخصها پرداختوه شوده و رويکورد
لحاظ نمودن تأثیرات توسعه و مديريت تکنولوژی کمتر در آنها ديده میشود.
در جدول  7به برخی از اين پژوه ها به صورت اجمالی اشاره شده است.
جدول  -7برخی از مطالعات مرتبط با پژوه
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مدیریت و توسعه تکنولوژی

مديريت تکنولوژی از طريق تجزيه و تحلیل منحنیهای وضعیت ،پی بینی عملکرد تکنولوژيکی
و سرمايهگذاری روی تحقیق و توسعه قابل برنامهريزی است .اصطالح بلوغ موديريت تکنولووژی
برمیگردد به درجه کمال و اثربخشی يک سازمان در شناسايی ،توسعه ،مديريت و کنترل قابلیوت
های تکنولوژيک آن سازمان ( .)Miyazaki & Kijima, 2009تکنولوژی اساسواا بوه عنووان
ابزار دست انسان در نظر گرفته میشود که نه تنها ماشینها ،کامپیوترها و رباتها را شوامل موی
شود بلکه شیوهها و تکنیکها را نیز در برمیگیرد؛ اما امروزه تکنولووژی مفهووم پیچیودهتوری را
شامل می شود که در آن تکنولوژی را مرتبط با افراد ،سازمان ،فرايندها و اطالعوات در نظور موی
گیرند ( .)Chul, 1998از همان ابتدا مديريت تکنولوژی تحت تأثیر شديد اصول مهندسی بووده
است .ساختار آن برگرفته از مديريت تحقیق و توسعه اسوت و در ابتودای پیوداي آن در ادبیوات
مديريت مسائلی چون انتخاب و ارزيابی پروژه و پی بینی تکنولوژی را شامل میشد؛ اموا تأکیود
اصلی آن روی مديريت دارايیهای تکنولوژيک بود در نتیجه میتوان گفت کوه فلسوفه وجوودی
مديريت تکنولوژی ايجاد تطابق میان مجموعه تکنولوژی و اهدا و مقاصود سوازمان اسوت .بور
اساس نظر بايراکتار مديريت تکنولوژی يعنی تصمیمگیری در مورد مسائل مربوط به ايجواد و بوه
کارگیری دارايیها و قابلیت تکنولوژيک .اين تعريف موارد زير را در برمیگیورد :خلوق تکنولووژی
های جديد و استفاده کارا و اثربخ از تکنولوژیهوای موجوود جهوت پاسوخدهوی و هومچنوین
سازگاری با تغییرات تکنولوژيک در افراد ،سازمانها ،جامعه و طبیعت ،توسعه روشها ،تکنیکها و
شیوههای سازگاری با مسائل تکنولوژيکی ( .)Chanaron & Jolly, 1999مديريت تکنولوژی
دارای ابعاد ملی ،سازمانی و فردی است .نق تکنولوژی در سطح ملوی و دولتوی (سوطح کوالن)
کمک به تدوين سیاستهای کالن است و در سطح خرد به ايجاد و حفظ توان رقوابتی بنگواههوا
کمک میکند .مديريت تکنولوژی ،تکنولوژی را بذر و دانهای بورای سیسوتم خلوق ارزش افوزوده
می داند .ساير عوامل مؤثر در خلق ارزش افزوده و ثروت عواملی ماننود سورمايه ،نیوروی انسوانی،
منابع طبیعی و سیاستهای کلی میباشند که مديريت تکنولوژی نیازمند مطالعه دقیوق توکتوک
اين عوامل است (.)Khalil, 2000
مدیریت ریسک

ريسک معانی مختلف برای افراد مختلف دارد .درواقع مفهوم ريسک بستگی به ديدگاهی دارد که
به آن نگريسته میشود .مهندسان ،پیمانکاران و طراحان به ريسک از ديودگاه تکنولوژيوک نگواه
میکنند .مؤسسات اعتباری و بانکها جنبههای اقتصادی و مالی ريسک را مویبیننود .محافظوان
محیط زيست ،پزشکان و مهندسین شیمی به جنبههوای ايمنوی و محیطوی آن توجوه مویکننود.
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میوزان توأثیر بوروز آن

بنابراين ريسک مفهومی با جنبههای متعدد است ،به همین دلیل سنج
بسیار مشکل است (.)Falanagan & Noman, 1993
مديريت ريسک فرايندی سیستماتیک و رويکردی اثرگذار بورای تحلیول و پاسوخگويی بوه عودم
اطمینانهای آتی است ( .)Kezsbum & Edward, 2001اين فرايند با شناسوايی و ارزيوابی
ريسکها ،با توجه به اهمیت آنها و امکانات سازمان ،اقودامات الزم را بورای کواه احتموال و
پیامدهای بروز آنها انجام میدهد.
در تمامی استانداردها و راهنماهای مطرح مديريت ريسک ،به اثرات گستردهای که بروز ريسکها
بر پروژه میتوانند داشته باشند اشاره شده است اما اکثر آنها تنهوا شواخص هزينوه را برآوردگور
پیامدهای بروز ريسک معرفی کردهاند .درواقع دلیل استفاده از شاخص هزينه برای ارزيابی اثورات
ريسک نیز ،استفاده از زبانی مشترك برای در نظر گرفتن تموامی جنبوههوای اثرگوذاری ريسوک
است .با در نظر گرفتن بار هزينهای اثرات کیفوی ،زموانی ،ايمنوی و محیطوی ريسوک بور پوروژه
میتوان نگاهی همه جانبه به ريسک داشت .به همین دلیل است که در بیشتر پروژههوای عملوی
مديريت ريسک برای ارزيابی ريسکهوا تنهوا اثورات هزينوهای آنهوا در نظور گرفتوه مویشوود
درحالیکه توجه به اثرات زمانی آنها نیز توصیه شده است.
بر اساس تعريف ف رهنگ لغات آکسفورد ريسک شانس شکست يوا احتموال مواجهوه بوا خطور و
آسیبديدگی است .صاحبنظران معتقدند که ريسک پیآمد وجود عدم اطمینوان در پوروژه اسوت
( )Chapman & Ward, 2004و ماهیتی مخاطرهآمیز دارد که مویتوانود سوبب بوروز نتوايج
منفی و يا از دست دادن فرصتها شود ( .)Shi et al 2015هال و هالوت پیچیودگی را منشوان
ريسک معرفی میکنند و معتقدند که پروژههای بزرگ و پیچیده که متشوکل از چنودين قورارداد،
پیمانکار و عرضهکننده هستند بیشتر با آن مواجه میشوند (.)Hall & Hulett, 2002
ازآنجايیکه ماهیت هر پروژه ،پیچیدگی و منحصربهفرد بودن آن است و پروژههوا در بوازههوای
زمانی مختلف و بوا نیازمنودیهوا ی متنووع از نظور نیوروی انسوانی ،منوابع موالی ،موواد اولیوه و
سرمايههای فکری صورت میگیرند ،همواره اهدا از پی تعیوینشوده آنهوا در معورض بوروز
ريسک ها قرار دارند .به همین دلیول اموروزه موديريت ريسوک يکوی از عوامول اصولی موفقیوت
سازمانها و جزء الينفک و ضروری از مديريت پروژه محسوب میشود .هرچه پیچیدگی و رقابت
در انجام پروژه افزاي يابد نق اين عامل پراهمیتتر میشوود توا جوايی کوه اموروزه ارتبواطی
مستقیم بین موفقیت پروژه و مديريت مؤثر ريسک وجود دارد (.)Mulcahy, 2005
مديريت ريسک ابزاری برای مديريت کارای پروژه در طول چرخه عمر آن است و با بهرهگیری از
فرايندی شامل شناخت ،ارزيابی و پاسخگويی به عدم اطمینانها در طول عمور پوروژه بوه دنبوال
حداکثرسازی نتايج مثبت و حداقل سازی پیامدهای منفی حوادث است (.)Burke, 1999
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ارزيابی ريسکها فرايندی است که باهد شناخت بیشتر ريسکها ،به تعیین اولويوت آنهوا بوه
منظور انجام عملیات بیشتر از قبیل تحلیل کمی ريسک و يا برنامهريزی برای پاسخگويی بوه آن
میپردازد .اين فرايند برای تخصیص بهینه زمان ،بودجوه و امکانوات گوروه موديريت ريسوک در
مواجهه بهتر با ريسکها صورت میگیرد ،زيرا محدوديت ابزارها امکان مواجهه با تمام ريسکهوا
را به گروه مديريت ريسک نمی دهد ،به همین دلیل ضروری است ريسکهوايی موردتوجوه قورار
گیرند که اهمیت بیشتری برای پروژه دارند.
در استانداردهای مختلف ارزيابی بر اساس تخمین احتمال و اثر بروز ريسکها صوورت مویگیورد
( .)Perry & Hayes, 1985در استاندارد  PMBOKارزيوابی ريسوکهوا بوا مفهووم تعیوین
اولويت ريسکهای شناسايیشده بر اساس احتمال وقوع آنها و همچنین اثر آن بر اهدا پوروژه
تعريف شده است ( .)Bowden, 2013در استاندارد  PRAMنیز فرايند ارزيابی ريسک بر پايوه
دو فعالیت تخمین احتمال و اثر پیشنهاد و اولويتبندی ريسکها بر اساس اين دو شاخص صورت
میگیرد ( .)Gierczak, 2014استانداردهای  AS/NZS 4360که اسوتانداردی اسوترالیايی و
نیوزيلندی است و همچنین استاندارد  M_O_Rنیز بر ضرورت تخمین احتمال بروز ريسکهوا و
پیامدهای آنها در صورت بروز برای ارزيابی و تعیین اولويت ريسکها تأکید دارنود ( Yildiz et
.)al, 2014
بیشتر منابع مديريت ريسک ،شاخص هزينه را برآوردگر اثرات بروز ريسک معرفوی کوردهانود .در
برخی از استانداردها ،شاخص زمان نیز مورد توجه قرارگرفته است و برخی ديگر اثرات زموانی يوا
هزينهای و يا هر دو را به صورت همزمان به عنوان پیامدهای بروز ريسکهوا بور پوروژه در نظور
گرفتهاند.
شاخصهای اثرگذاری ریسک بر یک پروژه نیروگاهی

دو هد روشن و مشهود از انجام پروژههای نیروگاهی مانند ساير پروژههای صنعتی کسب سوود
و تحويل بهموقع پروژه است .اثر بروز ريسکها بر اين دو هد تحمیل هزينه اضافی و تأخیر در
زمان اتمام پروژه است که با مقیاسهای متنوع معرفیشده در استانداردها و راهنماهوای مختلوف
مديريت پروژه ،قابل ارزيابی میباشند؛ اما موفقیت يک پروژه تنها درگرو رسیدن به اهدا زمانی
و هزينهای آن نیست بلکه تحقق اهدافی از قبیل کیفیت ،عملکرد و رضايت مشوتريان در فراينود
انجام پروژه نیز برای موفقیت آن ضروری است.
در اين پژوه به تفکیک مفاهیم فوق را مورد بررسی قرار داده و مقیواسهوای مناسوبی بورای
سنج آنها پیشنهاد و بهکارگیری شده است.
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کیفیت :کیفیت از ابعادی است که در برخی از استانداردها بر لزوم در نظرگیری آن به عنوان يوک
شاخص ارزيابی ريسک اشاره شده است اما برخال اثر هزينهای و زمانی ريسک هیچ تعريف يوا
مقیاسی برای ارزيابی آن پیشنهاد نشده است .دلیل اصلی اين مسئله مویتوانود حووزه وسویعی از
تعاريف و کاربردهای اين مفهوم باشد .از آنجايیکه محصول يک پروژه صنعتی معموالا ترکیبوی
از کاال و خدمات است ،استفاده از معیارهايی در ارزيابی کیفیوت کوه تنهوا يکوی از ايون دو نووع
محصول را مورد بررسی قرار میدهند نمیتواند نشاندهنده اثر واقعی ريسوک بور کیفیوت باشود.
برای طراحی معیاری مناسب به منظور سنج اثر ريسکها بر کیفیت ،ابتدا مویبايسوت مفهووم
کیفیت از ديد يک پروژه صنعتی را تعريف نمود.
تعاريف متنوعی از کیفیت ارائه شده است .در يک تعريف عام :کیفیت عبوارت اسوت از مجموعوه
خصوصیات و ويژگیهای يک محصول يا خدمت که دربرگیرنده توانوايی آن در مقابول نیازهوای
تلويحی (نیازهايی که حتی بدون ذکر آنهوا را از محصووالت انتظوار داريوم ماننود موتوور بورای
ماشین) و نیازهای معین (نیازهايی که آنها را ذکر میکنیم مانند داشتن کنتورل از راه دور بورای
تلويزيون) باشد .برخی کیفیت را تأمین خواسته هوا و انتظوارات توافوق شوده بوا مشوتری تعريوف
میکنند ( )Juran,1998و پاراسورامن معتقد است ،ارزيابی کلی مشتری از کیفیت خدمت بر پايه
تفاوت بین سطح ادراکات و انتظارات آنها در عملکرد خدمت صورت میگیرد ( Parasuraman
.)et al, 1998
اما امروزه ديگر کیفیت با مفهوم ،دارا بودن ويژگیهای خاص کاال يا خدمات موردنیاز مشوتريان،
پاسخگوی نیازهای کیفی سازمانها و جوامع نیست بلکه با ورود پارادايمهای موديريت و توسوعه
تکنولوژی و همچنین مؤلفههای مؤثر در انتقال تکنولوژی ،مفهومی فراگیرتر و جامعتور موردنیواز
است .به همین دلیل در دنیای رقابتی امروز سازمانها برای رسیدن به اهودا کیفوی از سیسوتم
های مديريت کیفیت فراگیر استفاده میکنند (.)Tamosaitiene et al, 2013
با استفاده از مفاهیم و اصول سیستمهای مديريت کیفیت ،مویتووان کیفیوت پوروژه را در غالوب
رضايت تمامی ذينفعان داخلی و خارجی ازجمله مشتريان خارجی (کارفرمايان) ،مشوتريان داخلوی
(افرادی که از نتايج فرايند استفاده میکنند) ،کارمندان (افرادی که فعالیتها را انجام مویدهنود)،
مديران (کسانی که فعالیتها را هدايت مویکننود) و توأمینکننودگان (افورادی کوه ورودیهوای
موردنیاز فرايند را تأمین میکنند) تعريف نمود.
مقیاس مورداستفاده در ارزيابی کیفیت در اين پژوه بر اساس همین مفهوم از کیفیت و اهمیتی
که ذينفعان مختلف در آن دارند تعريف شده است .جدول  2مقیاس مورداستفاده در اين پوژوه
برای ارزيابی اثر ريسک بر کیفیت را نماي میدهد.
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جدول  -2طیف مورد استفاده برای سنج

اثر ريسک بر کیفیت

توضیحات

منجر به ايجاد نارضايتی از کیفیت در تمامی ذينفعان از مشتريان خارجی و
داخلی ،مديران ،کارکنان و تأمینکنندگان
منجر به ايجاد نارضايتی از کیفیت در افراد خارج از سازمان (مشتريان و
تأمینکنندگان)
منجر به ايجاد نارضايتی از کیفیت در افراد درون سازمان (مديران ،مشتريان
داخلی و کارکنان)
منجر به ايجاد نارضايتی از کیفیت انجام فعالیت در کارکنان
اثر قابل مالحظهای ندارد

میزان تأثیر

امتیاز

خیلی زياد

 7يا 70

زياد

 1يا 9

متوسط

 6يا 5

کم
بیاهمیت

 4يا 3
 7يا 2

عملکرد :عملکرد يکی ديگر از فاکتورهايی است که بروز ريسک میتوانود بور آن اثرگوذار باشود.
درواقع تکنولوژی به عنوان ابزاری است که در کنار عملکرد باعث میشوود سوازمان بوه صوورت
هدفمند مسیری مشخص را برای رسیدن به اهداف در پی گیرد و بروز ريسوکهوا مویتوانود
تغییردهنده اين رفتار باشند (قنبری نژاد.)7477 ،
از ديرباز تاکنون بحث ارزيابی عملکرد در سازمانها با روشهای گوناگون مطرح بوده و همواره با
هد آگاهی از میزان دستیابی به اهدا از پی تعیینشده ،انجام شوده اسوت .در واقوع ارزيوابی
عملکرد فرايندی است که به سنج و اندازهگیری ،ارزشگذاری و قضاوت درباره عملکورد طوی
دورهای معین میپردازد و با مقايسه وضع موجود با وضع مطلوب يا ايدئال بر اساس شاخصهوای
از پی تعیینشده ،میزان اثربخشی فعالیتها و کارايی تصمیمات موديريت در خصووص اسوتفاده
بهینه از منابع و امکانات را مورد سنج قرار میدهد (.)Neely et al,2002
با وجود اينکه ارزيابی عملکرد امری ضروری برای سازمانها محسوب شده و مانع انحرا بیشتر
از اهدا و برنامه میشود اما اقدامی پیشگیرانه نیست و تنها پس از بروز انحرا  ،میتوانود موانع
تکرار و تصحیح اشتباهات شود .درحالیکه ماهیت تغییرپذير پروژههوا و توسوعه تکنولووژی ،بوروز
ريسکها را اجتناب ناپذير مینمايد ،ارزيابی اثرات بروز ريسکها بر عملکرد میتواند سبب تعیوین
عملکرد مطلوب و مانع انحرا از اهدا از پی تعیینشده باشد.
ارزيابی مطلوب اثر بروز ريسک بر عملکرد مستلزم تقسیم سیستم مورد ارزيابی بوه سیسوتمهوای
کوچکتر و مطالعه دقیقتر تکنولوژی و فناوری مورد استفاده است ،در ايون صوورت مویتووان از
برآورد اثر ريسک بر عملکرد زير سیستمها ،اثر نهايی ريسک بر عملکرد را محاسبه نموود .بورای
برآورد اثرات ريسک بر عملکرد میتوان از مقیاسهای متنوعی کوه در ارزيوابی عملکورد بوهکوار
گرفته میشود با توجه به شرايط پروژه استفاده نمود.
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اين پژوه با در نظر گیری هر فاز از فرايند اجرای يک نیروگاه به عنوان يک سیسوتم ،میوزان
اثرگذاری هر ريسک بر عملکرد سیستم مربوطه و به طبع آن کل سیستم را موورد مطالعوه قورار
داده و برای سنج میزان اثرگذاری بروز ريسکها بر عملکورد ،مقیاسوی بوه شورح جودول  4را
پیشنهاد و مورد استفاده قرار داده است.
جدول  -4طیف مورد استفاده برای سنج

اثر بروز ريسکها بر عملکرد

توضیحات

کاه
کاه
کاه
کاه

عملکرد در حدی که سیستم قادر به کار نباشد و نیاز به طراحی
مجدد داشته باشد.
عملکرد در حدی که سیستم قادر به تأمین اهدا عملکردی خود
نباشد و توانايی عملکرد آن به شدت کاه پیدا کند.
عملکرد در حدی که تأثیر قابلمالحظه بر اهدا عملکردی داشته
باشد و توانايی سیستم را محدود کند.
عملکرد در حد تغییرات اندك از اهدا عملکردی که میبايست
مورد توجه قرار گیرد.
کاه عملکرد در حدی که میتوان از آن چشمپوشی کرد.

میزان تأثیر

امتیاز

بسیار زياد

 7يا 70

زياد

 1يا 9

متوسط

 6يا 5

کم

 4يا 3

بیاهمیت

 7يا 2

رضايت مشتريان :امروزه رضايت مشتری در همه سازمانهای دولتی و خصوصوی ،هومچنوین در
حوزه خدمات و صنعت به عاملی تعیینکننده تبديل شده اسوت و بوه عنووان جووهره موفقیوت و
ضامن بقای تجاری سازمان در جامعه رقابتی جهان امروز محسوب میشود .اهمیت ايون امور توا
بدانجا است که رضايت مشتری مهمترين عامل در مدلهای کیفیوت نظیور ،TQM ،EFQM
مدل بالدريج و مدل دمینگ است .در مهندسی مجدد فرايند کسب و کار نیز رضايتمندی مشتری
از اهمیتی دوچندان برخوردار است (.)Rosome, 2003
رضايت مشتری میزان مطلوبیتی است که مشتری به دلیل ويژگی های مختلف محصوول کسوب
میکند .درواقع رضايتمندی واکن احساسی مشتری است که از تعامل با سازمان عرضهکننده يوا
مصر محصول ايجاد میگردد و عکسالعملهای آتی آنوان را در قبوال سوازمان عرضوهکننوده
تحت تأثیر قرار میدهد (.)Muhmin & Alhassan, 2005
هر ريسک که پروژه را تهديد میکند ،ابعاد مختلفی از سازمان را تحتالشعاع قرار میدهد و ادامه
فعالیت آن را با مشکل مواجه میسازد و از آنجايیکه امروزه رضايت مشتری از مهمترين عوامل
تعیین کننده موفقیت سازمان شناخته میشود ،میتواند از آسیبپذيرترين ابعاد سازمان باشد که به
سبب بروز ريسکها تحت تأثیر قرار میگیرد.
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مديريت تکنولوژی و توسعه فناوری از مقوالتی است کوه هموواره مویتوانود در راسوتای اغنوای
خواسته مشتری و برآورده ساختن الزامات مشتری ،در تولیدات و خدمات نق بسزايی ايفا نمايود
و از طرفی از آنجايیکه کسب و حفظ رضايت مشتريان در فرايند اجرای پروژه میتواند بر حفوظ
و توسعه سهم سازمان در بازار اثرگذار باشد ،ارزيابی مستقل اثرات ريسک بور رضوايت مشوتريان
ضروری به نظر میرسد و میتواند زمینهساز تصمیمگیری بهتر مديران باشد.
در اين پژوه بر اساس تعريف فوق از رضايت و شرايط پروژه مورد مطالعه ،مقیاسی  6سوطحی
را بورای سونج رضوايت مشوتريان پیشونهاد و مورداسوتفاده قرارگرفتوه اسوت کوه مبنوای آن
عکسالعمل مشتری در زمان بروز نارضايتی است .جدول  3مقیاس استفاده شده را برای سنج
اثر ريسک بر رضايت مشتريان نماي میدهد.
جدول  - 3مقیاس مورداستفاده در سنج

اثر ريسک بر رضايت مشتريان
میزان تأثیر

امتیاز

توضیح

منجر به واکن شديد مشتری ،طرح مسئله در سطح مديريت و دستور
توقف کار
منجر به طرح شکايت در سطح مديران ارشد ستادی و دستور تغییر کار
منجر به طرح شکايتهای معمولی قابلرفع
نارضايتیهای جزئی قابلرفع

بسیار زياد

 7يا 70

زياد
متوسط
کم

 1يا 9
 6يا 5
 4يا 3

مشهود نبودن نارضايتی در برگههای نظرسنجی

بیاهمیت

 7يا 2

زمان و هزينه :برخی از مقیاسهای مورد استفاده در اين پژوه مانند مقیاس ارزيابی اثر زموانی
و هزينهای (جدول شماره  )6برگرفته از استاندارد  PMBOKو موابقی پیشونهادی و برگرفتوه از
تحقیقات پیشین ،نظر خبرگان و مطالعات میدانی هستند که برای اولین بار در اين پژوه موورد
استفاده قرارگرفتهاند (.)PMBOK

پژوه
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جدول  -6مقیاس مورداستفاده برای ارزيابی اثر زمانی و هزينهای ريسک
پیامد

امتیاز

شکست پروژه
تأخیر بیشتر از  %30يا صر بودجهای بیشتر از  %30از مقدار برنامهريزی شده
تأخیر بین  40%تا  %30يا صر بودجهای بین  %40تا  %30بیشتر از مقدار برنامهريزیشده
تأخیر بین  20%تا  %40يا صر بودجهای بین  20%تا  %40بیشتر از مقدار برنامهريزی شده
تأخیر بین  70%تا  %20يا صر بودجهای بین  70%تا  %20بیشتر از مقدار برنامهريزیشده
صر بودجه کمی بیشتر از مقدار پی بینیشده
کاه زياد در زمان و هزينه ذخیره احتیاطی در نظر گرفتهشده در بودجه
کاه متوسط در زمان و هزينه ذخیره احتیاطی در نظر گرفتهشده در بودجه
کاه اندك در زمان و هزينه ذخیره احتیاطی در نظر گرفتهشده در بودجه
بدون هیچ اثر حقیقی

70
7
9
1
5
6
3
4
2
7

با توجه به اينکه در اين پژوه مطالعه موردی پروژه ساخت نیروگاه است ،ريسوک فاکتورهوای
اين نوع پروژه صنعتی از پژوه های پیشین استخراج شده است (سعیدی )7495 ،کوه در آن 37
فاکتور ايجادکننده ريسک در پروژههای نیروگاهی را شناسوايی (جودول شوماره  )5و در  1دسوته
کلی گروهبندی نموده است .هر دسته از ريسکها معر وقايع احتموالی هسوتند کوه در صوورت
وقوع بر اهدا آن فاز از فرايند اجرا پروژه اثر میگذارند.
بر اساس نتايج اين پژوه ؛  1فاز اصلی اجرا پوروژه عبوارتانود از -7 :قورارداد و تشوريفات-2 ،
برنامهريزی و طراحوی -4 ،توأمین بودجوه -3 ،توأمین تجهیوزات -6 ،سواخت -5 ،نصوب و -1
راهاندازی و تحويل.
جدول  -5فاکتورهای ايجادکننده ريسک در پروژه های نیروگاهی
 .9تغییر نر مالیات ،قوانین اداری و صنعتی
 .3تأمین تجهیزات
 .7بروز مشکل در حملونقل به دلیل شرايط مختلف
سايت
 .2تأخیر در تأمین تجهیزات اصلی (مانند توربین،
ژنراتور و).
 .4تأخیر در تأمین تجهیزات جانبی
 .3عدم امکان تأمین تجهیزات به علت تحريمهای
سیاسی و اقتصادی
 .6ساخت
 .7عدم هماهنگی ابزار و تجهیزات منجر به نقصان

 .7قرارداد و تشريفات
 .7تأخیر در آماده سازی شرايط اولیه شروع کار
 .2مسائل ناشی از عدم توجه به تقدمات و روال
اداری
 .4بیتوجهی در مواجهه با ايرادات موجود در قوانین و
آيیننامهها
 .3تأخیر در حل اختالفات بر سر مسائل قراردادی
 .6تأخیر در عقد و نهايی شدن قراردادهای فرعی
 .5عدم در نظر گیری شرايط خاص در قرارداد
 .1عدم توافق در انعقاد ECA

بهینه سازی ارزيابی ريسک پروژه ...

عملکرد کل سیستم
 .2استفاده از مواد کم کیفیت در ساخت قطعات
 .4عدم ساخت صحیح اجزای يک تجهیز که منجر به
نقص عملکرد.
 .3بروز مشکالت فنی در يک تجهیز که منجر به
عودت و دوباره کاری
 .5نصب
 .7رعايت نکردن استانداردهای امنیتی فردی و
محیطی
 .2اشتباهات و قصور در انجام وظايف (کمکاری)
 .4عدم هماهنگی بین پیمانکاران
 . .3تصادفات و بیاحتیاطی در حمل و نگهداری مواد،
تجهیزات
 .6حوادث خاص (جنگ ،زلزله ،طوفان ،سیل و )...
 .5آت سوزی و دزدی
 .1تأخیر در انجام کار به دلیل شرايط خاص جوی
 .9ناتوانی پیمانکاران جزء در پايبندی به تعهدات و
ناتمام گذاشتن کار
 .7ارتباطات ضعیف گروههای کاری منجر به
ناهماهنگی
 .70نداشتن صالحیت تکنیکی کافی پیمانکاران
 .77عدم دسترسی و استفاده از نیروی انسانی متبحر و
با
 .72بروز مشکالت اجرايی حین نصب به علت قصور
پیمانکار نصاب
 .1راهاندازی و تحويل
 .7بروز مشکل در راهاندازی به دلیل عدم اجرای
باکیفیت ساخت و نصب
 .2بروز مشکل در تحويل به دلیل عدم آمادهسازی
شرايط کارفرما
 .4بروز مشکل در راهاندازی به دلیل عدم در نظر
گیری توان يا ظرفیت
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 .2طراحی و مهندسی
 .7عدم استفاده از روشها و ابزارها با استانداردهای
طراحی
 .2درك نادرست از تغییر در ابعاد کار منجر به طراحی
مجدد
 .4تضاد بین اسناد و مدارك قراردادی با طراحی
 .3عدم هماهنگی بین بخ های مهندسی در تعیین
معیارهای عملکردی
 .6اطالعات ناقص ،ناپیوسته و استفاده غیردقیق از
اطالعات
 .5تخمین نادرست از هزينههای نیروی کار و مواد
 .1تأخیر در طراحی و تهیه مدارك طراحی پايه و
تفضیلی
 .9وجود خطا در طراحی که منجر به دوبارهکاری
میشود.
 .7تأخیر در دريافت اطالعات موردنیاز در طراحی
 .70تأخیر مشاور در اعالم نظرات
 .77برآورد و تخمین نادرست زمان واقعی پايان کار
 .4تأمین بودجه
 .7تأخیر در گشاي
 .2تغییر غیرمنتظره نر بهره در طول مدت قرارداد
(تعديل)
LC

 .4نوسان غیرمنتظره نر ارز در طول مدت قرارداد
 .3قطع سرمايهگذاری يا انصرا سرمايهگذار
 .6تغییر غیرمنتظره نر تورم خارج از محدوده
پی بینیشده
 .5تأخیر کارفرما در اجرای تعهدات مالی
 .1تغییرات قابلتوجه در قیمت مواد اصلی
مورداستفاده در پروژه

پژوه
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به منظور ارزيابی ريسکهای تهديدکننده پروژههای نیروگاهی ،پنج نوع پرسشنامه مشتمل بر 37
فاکتور ايجادکننده ريسک طراحی گرديده که توسط آنها اثرات پنجگانه ريسک (زموان ،هزينوه،
کیفیت ،عملکرد ،رضايت مشتريان) با استفاده از مقیاس مناسب مورد ارزيابی قرارگرفته است .اين
پرسشنامهها در بین کارشناسان و صاحبنظران در زمینههای مورتبط توزيوع و از نتوايج آنهوا در
تحلیل ريسکها استفادهشده است.
 .3روششناسی

پژوه حاضر بر اساس هد يک پژوه توسعهای بوده و از نظر ماهیوت ،پژوهشوی توصویفی
است که در آن مطالعه موردی مدنظر قرارگرفته اسوت .در ايون تحقیوق عوالوه بور فاکتورهوای
رضايت مشتری ،کیفیت و عملکرد ،عوامل زمان و هزينه نیز جهت توسعه شاخصهای تأثیرگوذار
بر ارزيابی ريسک ،موردتوجه قرارگرفته و با توجه به اينکوه موردمطالعوه سواخت نیروگواه اسوت،
ريسک فاکتورهای آن با استفاده از بررسی مطالعات پیشین استخراج و پرسشنامههای موورد نیواز
برای ارزيابی اثرات ريسک فاکتورها بر شاخصهای پنجگانه تدوين گرديده است .برای نماي اثر
ريسک فاکتورها بر شاخصهای ارزيابی ريسک از نمودارهای راداری کوه بورای نشوان دادن داد
های چند متغیره بوده و قدرت و ضعف متغیرها را نسبت به معیار اصلی تعیین مویکننود اسوتفاده
شده و در نهايت عالوه بر توسعه شاخصهای تأثیرگذاری ،میزان اثرگوذاری عوامول ريسوک بور
شاخصها در هر فاز پروژه و همچنین ريسکهای پراهمیت پروژه شناسايی و رتبهبندی شدهانود.
شکل شماره  7مراحل انجام تحقیق را نماي میدهد.
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سنجش ا ر ریسک بر
رضایت مشتری

تعیین ریسک فاکتورها بر اسا
مطالعات پیشین

سنجش ا ر ریسک بر
کیفیت
ت میل پرسشنامه ارزیابی
ا رات ریسک فاکتورها بر
شاخ های پن گانه

سنجش ا ر ریسک بر
عمل رد
سنجش ا ر ریسک بر
زمان

تعیین ا ر ریسک فاکتورها بر شاخ های ارزیابی ریسک با نمودار راداری

تعیین می ان ا رگ اری ریسک
فاکتورها بر شاخ ها در هر فاز
پرو ه

تعیین ریسک های پر اهمیت
پرو ه

سنجش ا ر ریسک بر
ه ینه

توسعه شاخ های
ا رگ اری

شکل .7مراحل انجام تحقیق
 .4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش

نتايج بهدستآمده از تجزيه و تحلیل پرسشنامهها ،میزان اثرگذاری هريک از ريسکها در صورت
بروز ،بر شاخصهای پنجگانه را مشخص نمود .اين نتوايج بوا اسوتفاده از نمودارهوای راداری بوه
صورت همزمان قابل مشاهده است .در شکل  2میزان اثرگذاری فاکتور شماره  7ريسک "توأخیر
در آماده سازی شرايط اولیه شروع کار" را بر شاخصهای پنجگانه اثر نماي داده شده است.
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شکل .2موقعیت ريسک شماره " 7تأخیر در آماده سازی شرايط اولیه شروع کار"

همانطور که در نمودار مشخص است ،بی ترين اثر بروز ريسک تأخیر در آمواده سوازی شورايط
اولیه شروع کار ،بر رضايت مشتری و کمترين اثر آن بر هزينه است .به هموین ترتیوب مویتووان
پیامد بروز ساير ريسکها بر پروژه را به تفکیک اثر مورد بررسی قرارداد.
با روش تجزيه و تحلیل فوق ،ريسک "قطع سرمايهگذاری يا انصرا سورمايهگوذار" بوه عنووان
پراهمیتترين و "تغییر نر مالیات 7قووانین اداری و صونعتی" کوماهمیوتتورين ريسوک پوروژه
شناسايی شدند .شکل  4و  3موقعیت مؤثرترين و کماثرترين ريسک پروژه را نماي میدهد.

شکل . 4موقعیت مؤثرترين ريسک پروژه (قطع سرمايهگذاری يا انصرا سرمايهگذار)
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شکل .3موقعیت کم اثرترين ريسک پروژه (تغییر نر مالیات ،قوانین اداری و صنعتی)

مزيت ديگر استفاده از شاخصهای متنوع در ارزيابی پیامدهای ريسوک ،شناسوايی ريسوکهوايی
است که برخی از اثرات آنها پررنگتر از ساير ريسکها است .جدول  1اثرگذارترين ريسوک بور
هريک از شاخصهای موردمطالعه را نماي میدهد.
جدول  -1مهمترين ريسک را در هريک از شاخصهای پنجگانه اثر
میانگین
امتیاز

572
773
779
179
779

فاکتور ریسک

شاخص اثر

قطع سرمايهگذاری يا انصرا سرمايهگذار
حوادث خاص (جنگ ،زلزله ،طوفان ،سیل و )...
عدم هماهنگی ابزار و تجهیزات بکار رفته منجر به نقصان عملکرد کل
سیستم
عدم امکان تأمین تجهیزات به علت تحريمهای سیاسی و اقتصادی
عدم ساخت صحیح اجزای يک تجهیز که منجر به بروز مشکل در
عملکرد آن تجهیز میشود

زمان
هزينه
کیفیت
عملکرد
رضايت
مشتريان

عالوه بر تجزيه و تحلیل انفرادی اثرات مختلف بروز ريسکها میتوان با بورآورد میوزان اهمیوت
هريک از اثرات ،اثر نهايی ريسک بر پروژه را محاسبه نمود .چنانچه وزن تمامی اثرات ريسک بر
پروژه از نظر سازمان يکسان باشد ،امتیاز نهايی ريسک از میانگین اثورات ريسوک بور پوروژه بوه
دست میآيد و در غیر اين صورت امتیاز نهايی از محاسبه میانگین موزون اثرات به دست خواهود
آمد.
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جدول  ،9مؤثرترين ريسکهای سواخت يوک پوروژه نیروگواهی را کوه درنتیجوه ايون پوژوه
اولويتبندی شدهاند را نماي میدهد .الزم به ذکر است که در اين ارزيابی میزان اهمیت تمامی
شاخصها برای پروژه يکسان در نظر گرفته شده و اثر نهايی ريسوک از میوانگین نرموال اثورات
پنجگانه بهدست آمده است.
جدول  -9ده ريسک پراهمیت پروژه ساخت نیروگاه
اثر

هزینه

کیفیت

عملکرد

رضایت

زمان

فاکتور ریسک

رتبه

9762

975

7

175

975

979

1772

173

775

679

779

1

1799

7

779

579

779

5

1793

973

179

179

172

9

175

772

575

779

573

5

175

975

572

972

179

172

1765

775

579

779

573

672

1739

979

575

979

175

675

173

9

579

175

579

179

1709

179

173

173

579

5

قطع سرمايهگذاری يا انصرا سرمايهگذار
بروز مشکالت فنی در يک تجهیز که
منجر به عودت و دوبارهکاری میشود.
عدم ساخت صحیح اجزای يک تجهیز
منجر به بروز مشکل در عملکرد
عدم امکان تأمین تجهیزات به علت
تحريمهای سیاسی و اقتصادی
استفاده از مواد کم کیفیت در ساخت
قطعات
بروز مشکل در راهاندازی به دلیل عدم
اجرای باکیفیت ساخت و نصب
عدم هماهنگی ابزار و تجهیزات بکار رفته
منجر به نقصان عملکرد کل سیستم
بروز مشکل در راهاندازی به دلیل عدم در
نظرگیری توان يا ظرفیت موردنیاز
تأخیر در تأمین تجهیزات اصلی (مانند
توربین ،ژنراتور و )...
درك نادرست از تغییر در ابعاد کار منجر به
طراحی نادرست میشود

7

نهایی

2
4
3
6
5
1
9
7
70

در نگرش کالن ،میتوان اثر ريسکهای تهديدکننده هر فاز را بر اهدا پروژه مورد بررسی قرار
داد .شکل  6مؤثرترين و کماثرترين فاز پروژه را در هريک از شاخصهای پونجگانوه اثور نمواي
میدهد.
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فاز 5

فاز7
فاز1

فاز1

فاز2

8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

رضايت

شکل  -6نماي

عملكرد

كيفيت

هزينه

زمان

میزان اثرگذاری ريسک فازهای مختلف بر شاخصهای پنجگانه اثر

همانطور که در نمودار  3مشخص است ريسکهوای فواز اول (قورارداد و تشوريفات) و فواز دوم
(طراحی و مهندسی) کمترين اثر را بر شاخصهای مختلف دارند ،اما بی ترين مقودار اثرگوذاری
بروز ريسکها در بین فازهای مختلف بنا به ماهیتشان توزيع شده است که در اين میان فاز سووم
(ساخت) بی ترين تأثیر را بر کیفیت و رضايت مشتريان دارد.

 .5بحث و نتیجهگیری

ريسک جزئی الينفک از هر پروژه است که به دلیل ماهیت منحصربهفورد و تغییرپوذير پوروژههوا
ايجاد میشود .مديريت صحیح ريسکهای تهديدکننده پروژه ،میتوانود تضومینکننوده موفقیوت
پروژهها در دنیای پررقابت امروز باشد که تنها در گرو کاری تیمی و همکاری هموهجانبوه تموامی
متصديان پروژه میسر خواهد شد .تنها زمانی میتوان ريسکها را به درسوتی موديريت و کنتورل
کرد که ارزش هر ريسک برای پروژه بهروشنی مشخص باشد و ايون مهوم تنهوا درگورو ارزيوابی
همهجانبه اثرات مختلف ريسک با در نظر داشتن مقتضیات زموانی کوه پوروژه در آن قرارگرفتوه،
امکانپذير است .ازاينرو در پژوه حاضر سعی بر آن شده است تا توسعه شاخصهوای ارزيوابی
ريسک با رويکرد مديريت و توسعه تکنولوژی صورت گیرد .ذکر اين نکته ضروری است که اغلب
پژوه های صورت گرفته در حوزه مديريت و ارزيابی ريسوک نووآوری درروش را مودنظر قورار
دادهاند و نه نوآوری درزمینه مورد بحث .ازاينرو اين مقاله با تأکید بر روشهای ارزيوابی معاصور،
با شناسايی ساير اثرات ريسک بر پروژهها و مدنظر قرارداد رويکردی نوين در اين زمینه ،سعی بور
بهینهسازی برای تجزيه و تحلیل دقیقتر ريسکها با لحاظ نمودن شاخصهای توسعهيافتوه دارد
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تا ارزش هر ريسک برای سازمان با معیارها و زيرمعیارهای بیشتری مورد ارزيوابی قورار گیورد .در
اين پژوه شاخصهای کیفیت ،عملکرد و رضايت مشتريان در کنار زمان و هزينه ،با توجوه بوه
فاکتورهای اصلی ايجاد کننده ريسک در پروژه ساخت نیروگاه مورد ارزيابی قرارگرفته و درنهايوت
ريسک فاکتورهای اساسی در فازهای مختلف پروژه شناسايی و اولويتبنودی شوده و هومچنوین
عوامل ايجاد کننده ريسک بر اساس شاخصهای پنجگانه امتیازدهی شدند .نتايج پژوه حواکی
از آن است که قطع سرمايهگذاری يا انصرا سرمايهگذار ،حوادث خاص ،عدم همواهنگی ابوزار و
تجهیزات به کار رفته منجر به نقصان عملکرد کل سیستم ،عدم امکان تأمین تجهیزات بوه علوت
تحريمهای سیاسی و اقتصادی و عدم ساخت صحیح اجوزای يوک تجهیوز ريسوک فاکتورهوايی
هستند که به ترتیب بی ترين اثرات را در رابطه با شاخصهای زمان ،هزينه ،کیفیت ،عملکورد و
رضايت مشتريان دارا هستند .همچنین ده ريسک پراهمیت پروژه سواخت نیروگواه بوا توجوه بوه
شاخصهای توسعهيافته تعیوین و امتیوازدهی شودهانود کوه "قطوع سورمايهگوذاری يوا انصورا
سرمايهگذار" و "درك نادرست از تغییر در ابعاد کار کوه منجور بوه طراحوی نادرسوت مویشوود"
ريسکهايی هستند که به ترتیب در رتبه اول و دهم قرار گرفتهاند .يافتهها ،اين امکان را فوراهم
می آورد تا بتوان با در نظر داشتن فازهای مختلف پروژه میزان تأثیرگذاری ريسک فاکتورها بر هر
فاز از پروژه را مورد ارزيابی قرارداد .بر اين اساس ريسکهای فاز سوم پروژه بی ترين تأثیر را بر
کیفیت و رضايت مشتريان و ريسکهای فاز اول کمترين تأثیر را بر کیفیت و هزينه داشته است.
در اين پژوه توسعه شاخصهای ارزيابی و مديريت ريسک مورد توجه بوده تا درنهايوت بتووان
به برنامه بهینه ارزيابی ريسک دست پیدا کرد و ارائه مدل و الگوو مودنظر نبووده اسوت؛ ازايونرو
لحاظ نمودن مؤلفههای تکنولوژی (سختافزار ،انسانافزار ،اطالعافزار ،سازمانافوزار) بوه صوورت
خاص برای پژوهشگر مقدور نبوده که البته پرداختن به موضوع ارزيابی ريسک صرفاا بوا رويکورد
مؤلفههای تکنولوژی بدون در نظر داشتن شاخصهای شناخته شده موجود میتواند زمینوه بحوث
برای پژوهشگران عالقهمند در اين حوزه باشد .ارزيابی ريسک با در نظور گورفتن شواخصهوای
کیفیت ،عملکرد و رضايت مشتريان ،زمان و هزينه ،نگرشی جوامع را بورای تصومیمگیوری بهتور
مديران و درنتیجه پاسخگويی مطلوبتر آنها به ريسکها فراهم میآورد .روش ارائهشده در ايون
پژوه پس از شناسايی فاکتورهای به وجود آورنده ريسک در صنعت مووردنظر ،قابلیوت تعمویم
داشته و برای متخصصان امر قابلاستفاده است.
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Abstract
The risk management is one of the most important phases in project
management and one of the eight major levels of the project management
body. Risk management is one of the most important steps, considering
development of technological factors and issues related to technology
management. Risk assessment was proposed based on probability
measurement and consequence of the risks which will be discussed in more
detail on their cost and time impacts. The aim of the present research is to
develop most effective indicators on technology in order to optimize project
risk assessment processes which provide us when applied to comprehensive
risk assessment. Therefore, various risk consequences were studied in
industrial projects. Factors such as quality, performance, consumer
satisfaction which may be affected by risks were identified. The qualitative
assessment of these factors was made in industrial projects suitable design
and development of effective indicators on technology was made
considering time and cost. Credibility of the proposed model was evaluated
for a power plant construction project; analysis was made using radar charts.
Finally, main risk causes were identified and scored considering indicators
and top ten risks in power plant construction project. The proposed model
provides a more comprehensive model for managers in better decision
making and more suitable responsibility to the risks considering quality,
performance and consumer satisfaction along with time and cost.

Key words: project risk management, risk assessment indicators,
radar chart, power plant project, Technology Management.
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