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احتمالوقوعریسکتوجهبهعمرانیباهایپروژهبندیارزیابیورتبهبراییمدلۀتوسع

آندرعملکردساختتأثیرو

هایعمرانییکردهنظامی(مهندسیومجریطرح)موردمطالعه:معاونت

 3شسینن محمدشسنسید دکتر ز 2آبادی نیک شفیعنمحسن دکتر ز 1آبادی مجتبن شفیعن نیک

 چکیده

 تیأثیر توانید من ناساسی یازهیاین تیأمین عالوه بیردر نیروهای مس حز  عمرانن های بخشدر  گذاری سرمایهش یافطا

هاین وجود دارد که الزم  راه رسید  به این اهداسز ریسک لیکن در در پیشبرد اهداس راهبردی داشته باشدز نمثبت

 زمقالیه ایین خصیوص هیدس اصی ن ایین . درشیوداز شیروع هیر پیروژهز ایین میوارد شناسیاین و کنتیرل  پیشاست 

ییک رویکیرد  نیروهیای مسی ح اییرا ز بیا عمرانن ییک رده نظیامن ازهای  پروژهشناساینز ارزیابن و مدیریت ریسک 

 سینجشخصیوص  مناسیب در یعنوا  ابیطار تواند بیه . این رویکرد مناست گیری چند معیاره تصمیم و فنت فیقن 

اسیتفاده ریسیک  هیای کیم و شناسیاین پروژه آنهیاریطی جهت کنتیرل  های عمراننز برنامه های ساخت پروژه ریسک

د. سیپس شیو های عمرانن استخراج من پروژه های ساخت ایز ریسک مطالعه کتابخانه با ابتدا. در این پژوهش شود

شده بر  های شناساین مراتبن و نظرال خبرگا ز ریسک تح یل س س ه فن   کمکبا در مرش ه اول رویکرد پیشنهادیز 

های  ریسک تأثیرمرش ه دوم تحقی  با بررسن میطا   در شوند. دهن من اساس اشتمال وقوع نسبت به یکدیگرز وز 

ریسیک میسیر  هیای کیم رد ساخت و با کمک نظرسنجن دوم و روت ویکورز شناسیاین پروژهشده در عم ک شناساین

مسایل میالن  طراشن و ساخت و همچنین های مربوط به نظارلز دهدز ریسک شود. نتایج مرش ه اول نشا  من من

اول و دوم قیرار  در رتبه 28/0 و 38/0لحاظ اشتمال وقوع نسبن با ضرایب  های اص ن از و اعتباری در میا  زیرگروه

در رتبیه آخیر قیرار دارد.  13/0 های مربیوط بیه شیوادث جغرافییاین و اقتصیادی بیا ضیریب اهمییت داشته و ریسک

بندی شده بر اسیاس مییطا   های عمرانن رتبه همچنین خروجن نظرسنجن در مرش ه دومز بیانگر فهرستن از پروژه

 .ستآنهادر عم کرد ساخت   ریسک تأثیر

  ویکور مراتبنز های عمراننز مدیریت ریسکز تح یل س س ه بندیز پروژه رتبه :های کلیدی واژه
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 مقدمه
های عمرانن در نیروهای مسی ح بیا اهیدافن چیو  سیاخت و تحکییم مراکیط اسیتقرار  ساخت پروژه

ز کسب امنییت های مقاومت در مقابل  تهدیدها ؤلفهمقاومت م نز تقویت م ۀشیاتنز افطایش آستان

آبیادیز  شیفیعن نیکگیردد ) نمود  اقتیدار م ین در جهیت خودکفیاینز انجیام من پایدار و نمایا 

 هییای راه رسییید  بییه اییین اهییداسز پروژه لیییکن در ؛(1394 زآبییادی شسییینن و شییفیعن نیک

مواجیه  زییادی هیای قطعیتبا عدم  فردز منحصربه و به دلیل بطرگن و طبیعت پیچیده وساز ساخت

بییر رونیید اجراییین  آنهییابسیییار مهییم  آثییاراز  کییه (1395 زریزهراییینز روزبهییانن و میرشییکا) هسییتند

 زنشید  پیروژه در تیاریخ میوردنظر برآورد شیدهز تکمییل های هطینهتوا  به تخطن در  هاز من پروژه

 
ُ
 زتجیدد و پور رمضا ز آبادی شسنن دوغکالها ز رضاین نیکز ) وری اشاره کرد فت کیفیت و بهرها

به روشین مناسیب بیرای ارزییابن و تح ییل  صنعت ساختزنیاز جدی  مسایل واین (. وجود 1394

 منظور شیروع سیاختز بیه از نیروهای مس ح را به انجام اموریز پییشز سازما  مربوط های ریسک

بتوانیید در  آنهییاواداشییته اسییت کییه بییا کمییک  کنتییرل وقییایع اتفییاقن در شییین اجییرای پییروژهز

 های پیش رو بکاهد. از خ لرا به شداقل رسانده و  ها های آتنز هطینه ریطی برنامه

و عیدم اطمینیا  جیطء  کسیکه ر نحوی به ؛شوند نده اجرا میچی  پیمح یکها در  اغ ب پروژه

در اجیرا  نالتکد مشینتوان منو  وجود ندارد آنهاامل کا  شذس کام و است آنهاالینفک  های ویژگن

هیای عمرانینز  (. در پروژه1392ز ذگرگینز نظیری و رضیاین) دییجیاد نمایبه اهیداس ا نابیو دست

 های ال منفین در هطینیهتیأثیر ایین عمیلز  ؛دشو منبه پیمانکار واگذار  زها ریسک بیشترمسئولیت 

ز یننز شناسیایبنیابرا(. الیش 1393 زپیرور روم و مازنیدراننز نصییرزادهگذارد ) من زقرارداد طرفین

داشیته ه ت پیروژییدر موفق ینتوانید نقیش بسیطا ز منکنتیرل آ  ریطی برای ریسک و برنامه سنجش  

ز نهیای عمرانی پروژه یدر بسیتر اجیراانجیام ایین امیور  (.1389ز الفتز خسروانن و جاللن) باشد

زمیا  و ج یب نظیر  زنیهیدر قالیب هط زهیا ط پروژهیآم تییاتمیام موفق یبرا یج سودمندینتا تواند من

 های سیازما در ایین مییا  (. 1390 اشسانن و لنگرودیز)ه باشد به همراه داشتز نفعا  پروژه یذ

بیرای  کیرده؛ بالقوه را شناسیاین و تح ییل مند مخاطرال منطقن و روت طور بهنظامن باید بتوانند 

ذهنین و تقریبین پرهییط  های گیری تصیمیمدر شیرای   اطمینیا  اقیدام و از  آنهیامدیریت مناسیب 

 ز ارزییابنز تح ییل و میدیریت ریسیک اسیتاین مسئ هراهکارها برای شل   ترین اساسن ؛ زیراندکن

اسییت مییدیریت ریسییک در  بییدیهن .(1394ز مییوغ نز عبییدالمنافنز صییالحن و محمییود صییالح)

http://journal.sharif.ir/journals/sjce/?_action=article&au=3527&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%B1%D9%88%D8%AD+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1
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های میدانن بیا اخیذ نظیر از خبرگیا  مشیغول بیه خیدمت در امیر  پژوهش نیروهای مس ح در قالب  

قوع ناشن از و آثارریطی صحیح برای کاهش  سازمانن و برنامه وری ش بهرهیافطاجهت سازندگن در 

رویکیردی  اتیوا  بی چگونیه من لیکن این سؤال مطیرم اسیت: های ساختز باید اجرا شود؛ ریسک

ع من و همسو با مراشل مدیریت ریسکز بیه شناسیاین و تح ییل ریسیک جهیت کنتیرل و بررسین 

 .کردهای کم ریسک اقدام  منظور شناساین پروژه آ  در عم کرد ساختز به تأثیر

 تحقیق ۀمبانی نظری و پیشین
 معنای به و مشت  شده است «تاس» نمعن ا بهین آلیالت ۀ مکاز  «یکتوریآل»اصطالم  از کسیر

ریسک را امکا   زنامه عمومن (. لغت1387ز نظریز فرصت کار و کیافر)است  نتصادف دادیرو

نیط تغییر در   های تخصصن نامه در بعضن از لغتکنند.  وقوع اتفاقنز زیا  یا صدمه تعریش من

 چه این تغییر بازدهن مثبت باشد چه دانند؛ گذاری را ریسک من ک سرمایهبازدهن موردنظر ی

اول امکا  وقوع  اشد تا آ  رویداد را ریسک بنامیم:منفنز باید دو ویژگن در یک رویداد نهفته ب

ز پورصادقز فرشچن و موشدی صفتپذیری نسبت به آ  رویداد است ) یک رویداد و دوم آسیب

ا ینه یل محدودهز زما ز هطییکن از ابعاد پروژه از قب شداقل در ریسک وقوعاشتمال (. 1392

کم  ها دست هاز ریسک اغ ب در اجرای پروژه (.1392 زو همکارا )ذگرگن  وجود داردت یفکی

 آنهاهای کافن برای مدیریت مؤثر  هاین که دانشز منابع و ظرفیت شوند و یا به بخش گرفته من

است در پروژه  هایر تأخها و  شوند که نتیجه آ  افطایش هطینه وجود ندارند تخصی  داده من

 مدیریت یرا برا مند نظام ندر این راستاز مدیریت ریسکز روش(. 2007ز 2و لوزمور 1گان)

دستیابن به اهداس پروژه را افطایش  بخت  کاربرد آ ز  که نحوی به؛ دهد منارایه  ها قطعیت عدم

رنسانس در قر  شانطدهم  ۀمدیریت ریسک در دور (. 2013ز 3دهد )انجمن مدیریت پروژه من

 زت پروژهیریشد  موضوعال و مباشر مد یبا جد یالدیم 80دهه خر از او ا شد.میالدی مطرم 

ت پروژه یریت پروژه در مراجع معتبر مدیریاز محورهای مهم مد یکنعنوا   ط بهین کسیت ریریمد

های مخت فن برای مدیریت  مدل های گذشته در سال (.2008ز 5و وارد 4)چاپمن ظاهر گشت

                                                                                                                                       

1. Ng, A. 

2. Loosemore, M. 

3. Project Management Institute (PMI) 

4. Chapman, C. B. 

5. Ward, S. C. 



 1395 ز تابستا 2شمارۀ مدیریت نظامنز سال شانطدهمز  ۀفص نام / 120

 

شده است که برخن از این  الم  ن ارایه اعتبار بین هدس افطایش موفقیت پروژهز با ریسک با

PMBOKاند از:  ها عبارل مدل
PRMAز 1

 (.2011و... )جابریز  Risk Man ز2

 با. (2013ز ز جابری و عمل نیکاست )نظری مدیریت پروژه ارکا  از یکن ریسک مدیریت

 اهمیت دارای زآنها منابع در بهینه لطوم صرس و ها پروژه نامطمئن ماهیت به توجه

 سنجش  و  ینپروژهز شناسا کسیر ت  یریهدس مد .(1392 گرز است )باقری و چاره انکارناپذیری

 ردکت یریمد یطور مؤثرتر را به کسیآ  آسا  شده و بتوا  ر  ه در کای است  گونه ز بهکسیر

 به کسیت ریریمد مند نظام فرایند یک (.2010 زماکوینو محمدز موسوی  ز)مجتهدی
ً
ز معموال

و  7؛ تاموسایتینه2010ز 6و بای و 5ز سریسوال4ز ونتوسا3کابرو) گردد م منیدسته تقسسه 

 :(2016ز 9؛ گرین2013ز 8زاواداسکاس

 زیرا ماهیت ؛تکرارپذیر است یفرایند  شناساین ریسک :بندی ریسک شناسایی و دسته -1

و  10موروته -نییتو) یندآ های جدید به وجود من ها در شال تغییر است و همچنین ریسک ریسک

های  ریسک ینهدس شناسا ه باکاست  نفکی یز روندکسیر ین. روند شناسا(2011ز 11ویال -رز

ن ییتع فرایندز کسیر ینترز شناسا نگاه دقی  یکشود. در  من نمؤثر بر اهداس پروژهز ط

 است آنهاو مستندسازی  آنهااز  یکهای هر  ن مشخصهییمؤثر بر پروژه و تع نهای اشتمال ریسک

 .(2008 )استاندارد دانش مدیریت پروژهز

ن اشتمال یتخم فرایندعبارل از  کسیر نابیارزو  سنجش و ارزیابی ریسک: سنجش -2

شیاتنز ؛ 2007ز 13و اسمیت 12)زنگ آ  است تأثیرطا  یا نامط وب و میداد مط وب یرو یکوقوع 

                                                                                                                                       

1. Project Management Body Of Knowledge 

2. Project Risk Management Approach 

3. Cabero, J. 

4. Ventosa, M. J. 

5. Cerisola, S. 

6. Baillo, Á. 

7. Tamošaitienė, Z. 

8. Zavadskas, E. K. 

9. Green, P. E. J. 

10. Nieto-Morote, A. 

11. Ruz-vila, F. 

12. Zeng J. 

13. Smith & N. J. 

http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Mariano%20J.%20Ventosa.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Santiago%20Cerisola.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Álvaro%20Baillo.QT.&newsearch=true
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=%22Authors%22:.QT.Álvaro%20Baillo.QT.&newsearch=true
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050913001518
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050913001518
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 کسیبا ر ینها انتخاب پروژهتواند به  ن مرش ه منیا (.1393ز کاکاین و صیادی عطاینز خالو

 (.2010ز 1نماید )پراسانتا کمکمانده یباق کسیمتر و شذس رک

 فرایندز کسیمنظور پاسخ به ر ریطی به کنترل ریسک به معنای برنامه کنترل ریسک: -3

ا شذس یاهش کها و  برداری از فرصت ا بهرهیش یها و اقدامال مخت ش جهت افطا ن گطینهییتع

ریسک صورل  سنجش   فرایندز پس از فرایندن یمربوط به اهداس پروژه است. ا یدهایتهد

مدیریت ریسک  فرایندهای  ز تمامن گام2طب  نظر کانرو (.1393پذیرد )باقالنن و شیرواننز  من

مؤثر غیر ها منجر به مدیریت ریسک دارای اهمیت یکسانن بوده و انجام ناق  هر یک از گام

ها  اند که شناساین و ارزیابن ریسک نموده تأکید  بسیاری از محققا(. 2003شود )کانروز  من

 (.1999ز 3مفید نیست )هی سو  آنهابدو  پاسخگوین به 

ز بز و همکارا زاده هستند )نصیر  مند نظامهای ساختز دارای ماهیتن  های پروژه ریسک

 نمنف ۀدیپد یک عنوا  به ها را این ریسک نساختمان های پروژه در فعاال  ( و بیشتر1393

های ساخت پس مرور  در این تحقی  ریسک (.1387ز خاکسارز شافعن و اله ویسنشناسند ) من

کز مدیریت ریس فرایندمنظور شروع  منابع گوناگو  و مستندال موجود در سازما  هدسز به

 .آمده است 1استخراج و در جدول 

 ی عمرانیها پروژهشده ساخت  ییشناساهای  یسکر :1جدول 

 نزیرگروه فرع زیرگروه اص ن عوامل اص ن ریسک و منابع

 های بیرونی ریسک

؛ بردبار و 2013تاموسایتینه و زاواداسکاسز 

؛ 1389ز و همکارا ز جوزی 1392سایباننز 

و ز صیادی 1390ز الش و همکارا صیادی 

؛ 1389ز و همکارا ز الفت 1390ز ب همکارا 

؛ 1389ایز  ؛ دری و شمطه1387بیدیز 

شوادث جغرافیاین و 

 اقتصادی

 زلطله

 های مرتب  با آب سیل و آسیب

 طوفا  و شرای  نامساعد جوی

 تورم

 افطایش نرخ ارز

                                                                                                                                       

1. Prasanta, K. D. 

2. Conrow, E. H. 

3. Hillson, D. 
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و  2جیایین ز1؛ آمر1392ز و همکارا شهرکن 

؛ 1393؛ باقالنن و شیرواننز 2008ز 3زاید

 .1391ز اسدی م ردی

 سازمانی ریسک درون

ز و همکارا ؛ صیادی 1392ز بردبار و سایبانن

؛ ب 1390ز و همکارا ؛ صیادی الش 1390

ز و همکارا  4؛ تایال 1389ز و همکارا الفت 

؛ اطمینا  مقدمز 1387؛ بیدیز 2014

؛ دری و 1387؛ زیاری و کریمنز 1384

؛ 2008ز و همکارا  ؛ آمر1389ایز  شمطه

ز ؛ اسدی م ردی1393باقالنن و شیرواننز 

 .2002ز 5؛ زووی1391

های مالن و  ریسک

 اعتباری
 اعتبار کافن تأمینمشکل در 

 های فنی و کیفی ریسک

؛ بردبار و 2013تاموسایتینه و زاواداسکاسز 

ز الش و همکارا ؛ صیادی 1392ز سایبانن

و ؛ الفت 1390ز ب و همکارا ؛ صیادی 1390

؛ اطمینا  1387؛ بیدیز 1389ز همکارا 

دری و ؛ 1387؛ زیاری و کریمنز 1384مقدمز 

؛ باقالنن و 2008؛ آمرز 1389ایز  شمطه

؛ استاندارد مدیریت پروژهز 1393شیرواننز 

 .2003؛ هی سو ز 2013ز 2009

های مربوط به  ریسک

 نظارلز طراشن و ساخت

های مشاور  کارگیری شرکت به

 طرام ضعیش

 تجربه   ناظر بااکمبود مهندس

 کارگیری مصالح نامرغوب به

 کمبود کارگر

 کارگیری پیمانکارا  ضعیش به

 های مربوط به مدیریت پروژه ریسک 

ز و همکارا ؛ صیادی 1392بردبار و سایباننز  

؛ 1390ز ب و همکارا ؛ صیادی 1390الش 

؛ دری 1387؛ بیدیز 1389ز و همکارا الفت 

؛ باقالنن و 2008؛ آمرز 1389ایز  و شمطه

 .1390ز و همکارا ؛ دزواره 1393شیرواننز 

های مربوط به  ریسک

 قوانین و مقررال

 تضمین اجراین نبود 

 مقررال نبود  شفاس

نامناسب  برنامه از استفاده

 بندی ساخت زما 

 پروژه تیریمد ن به توجه بن

                                                                                                                                       
1. Amer, M. 
2. Jiayin, P. 
3. Zayed, T. 
4. Taylan, O. 
5. Zuwei, Y. 
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 شده شناخته های ریسک از زنمراتب س س ه ش ساختاریافتهینما ز1کسیر ستکش ساختار

؛ نظری و جابریز 2003شوند )هی سو ز  من مرتب آ ز های دسته ریز و ها دسته توس  هک

 یاز استانداردها یعنوا  یک ابطار مفید در مدیریت ریسک و در بسیار این ساختار به(. 1394

های ساخت  (. ساختار درختن ریسک1392ز و همکارا صیادی است ) شدهمرتب  استفاده 

 شده است. ترسیم 1این در شکل استفاده در این پژوهش پس از شناس های عمرانن و مورد پروژه

 

 

 قین تحقیدر ا استفاده موردهای عمرانی  های ساخت پروژه ساختار درختی ریسک :1شکل 

                                                                                                                                       
1. Risk Breakdown Structure (RBS) 

زلطله
 

 

ب
ل و آسی

سی
ب

  با آ
ی مرتب

ها
ی 

ساعد جو
  نام

طوفا  و شرای
 

 

تورم
تغییر نرخ ارز 
 

ن اعتب
ل در تأمی

شک
م

ن
ار کاف

 

ت 
ی شرک

به کارگیر
ش

ضغی
شاور طرام 

ی م
ها

 
 

کمبود مهندسا
  ناظر با تجربه  

 

هب 
ب

صالح نارغو
ی م

کارگیر
 

 

کمبود کارگر
 

 

ش
ضعی

ی پیمانکارا  
به کارگیر

 

 

نبود 
 

ن
ن اجرای

ضمی
ت

 
 

س نبود 
شفا

 
ل

مقررا
 

 

استفاده
 

 از
برنامه

 
ب زما 

نامناس
ت

ی ساخ
بند

 

 

ن
ب

ن
توجه

به 
 

ت
مدیری

 
پروژه

 
 

 ریسک بیرونن

 

 ریسک سازمانن

 

ریسک مدیریت  ریسک فنن و کیفن

 پروژه

ریسک جغرافیایی و 
 اقتصادی

ریسک مالی و 
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 عمرانی هایپروژه های شناسایی شده ساختریسک
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 یهافرایند یمبنا در صنعت ساختما ز بر کسیر تیری( به مد1389شاج باقری و صادقن )

 نفکیل یز تح کسیر ینشناسا :شامل زPMBOKپیشنهادی در استاندارد  کسیت ریریمد

اند.  اقدام نموده زکسینترل رکز یریگیو پ کسینش به رکز واکسیر نمکل یز تح کسیر

شهری  های عمرانن درو  ریسک در پروژه تح یل( در تحقی  خود به 1392) و همکارا خانطادی 

تح یل  های ( از روت1392اند. اردشیر و مهاجری ) پرداخته 1های بیطین با استفاده از شبکه

های ساختمانن  های ایمنن پروژه برای ارزیابن ریسک 3مراتبن و تح یل س سه 2ها پوششن داده

های نصب سگمنت عرشه پل  سک( ری1392) صابریز پاشا زانوسن و خطانناند.  استفاده کرده

و تح یل  4وتح یل شاالل خطا های تجطیه بطرگراه شهید صدر تهرا  را با استفاده از روت

های عمده  ( ریسک1392) فردز خاکطار فروین و نظری صوفناند.  بندی کرده مراتبن رتبه س سه

ا در چند گروه ها ر  اند و در ادامه ریسک بندی نموده و طبقه ینساخت را شناسا یها پروژه

تح یل  فرایند نبکیتر  نو با ارایه مدل کسیست رکبندی و با استفاده از ساختار ش )خوشه( دسته

رکاب اسالمنز اند.  های موجود پرداخته ل ریسکیو تح  نابیدیمتلز به ارز روتو  5ای شبکه

های  بندی ریسک در پروژه ( در تحقی  خود با عنوا  مدلن برای رتبه1392) اردشیر و مکنو 

های ساخت را با استفاده از  های پروژه ریسک نابیارز یبرا نساختمانن با رویکرد فازیز روش

کنند که  تز ارایه منیو عدم قطع نل وجود متغیرهای زبانیز به دلیهای فاز مجموعه نظریه

شده و ساختار  های متعارس شناساین در ساخت ساختما  نمنیهای ا کترتیبز ابتدا ریس این به

شوند.  بندی من رتبه یهای فاز مجموعه ۀنظریشود و با استفاده از  رسم من کسیست رکش

ای  ل شبکهیمتلز تح ید های روتاز  نقییک مدل جدید ت ف (1393) زاده و مسعودی قاضن

اند.  های بطرگ ارایه کرده ها در پروژه بندی ریسک و رتبه ینبرای شناسا 6و تاپسیس یفاز

( در تحقی  خود بر اساس رتبه ریسک معیارهای 1393)شادنیا  نژادز ت وری و روا  دزفولن

و اند. زهراین  های عمرانن را رتبه کرده محل اشداث پروژه 7ژیواستراتژیک با روت لکسیکوگراس

های  سیستمهای ساختمانن شهر تهرا  را با استفاده از  های پروژه ( ریسک1395) همکارا 

                                                                                                                                       

1. Bayesian Networks 

2. Data Envelopment Analysis (DEA) 

3. Analytical Hierarchy Process (AHP) 
4. Failure Modes And Effects Analysis (FMEA) 
5. Analytical Network Process (ANP) 
6. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 
7. Lexicography 
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 اند. ارزیابن کرده خبره فازی س س ه مراتبن

یز به و اقتصاد یاسنس یرهایتوجه به متغضمن  ز( در تحقی  خود2013) 2و محمد 1خدیر

پروژهز هطینهز  آ  را بر اهداس تأثیرهای عمرانن در مصر پرداخته و  های پروژه شناساین ریسک

مراتبن  های تح یل س سه ( با روت2014) و همکارا  . تایال کرده استمطالعه زما  و کیفیت 

 5و تو 4ز ژایو3اند. هوانگ بندی کرده های عمرانن را رتبه های پروژه فازی و تاپسیس فازی ریسک

عمرانن کوچک های  ( در تحقی  خود به شناساین موانع اجرای مدیریت ریسک در پروژه2014)

اجرای مدیریت ریسک و بهبود کیفیتز هطینه و عم کرد پروژه  میا  ۀدر سنگاپور و بررسن رابط

وساز  های ساخت بندی ریسک ( به ارزیابن و رتبه2013) اند. تاموسایتینه و زاواداسکاس پرداخته

( در 2014) 10و لو 9ژونگ ز8ز اسکیبنیوفسکن7ز وو6انگژ اند.  های عمرانن تجاری پرداخته پروژه

های ساختمانن استفاده  های پروژه یطین برای ارزیابن ریسکهای ب شبکهتحقی  خودز از روت 

تحقیقال صورل گرفته در خصوص ارزیابن ریسک پروژه در  ی ازدر ادامه شرم مختصر .اند کرده

 .است آمده 2جدول 

  

                                                                                                                                       

1. Khodeir, L. 
2. Mohamed, M. 
3. Hwang, B-G. 
4. Zhao, X. 
5. Toh, L. P. 
6. Zhang, L. 
7. Wu, X. 
8. Skibniewski, M. 
9. Zhong, J. 
10. Lu, Y. 
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 شرح مختصر تحقیقات صورت گرفته :2جدول 

 روش تحقیق موضوع تحقیقات صورت گرفته

ز و همکارا خانطادی 

1392 
 های اعتقادی بیطین شبکه شهری های عمرانن درو  آنالیط ریسک پروژه

 های ساختمانن های ایمنن پروژه ارزیابن ریسک 1392اردشیر و مهاجریز 

روت تح یل پوششن 

ها و تح یل  داده

 مراتبن س سه

 1392ز و همکارا صابری 
عمرانن نصب سگمنت عرشه های  ارزیابن ریسک پروژه

 پل بطرگراه شهید صدر

وتح یل  روت تجطیه

شاالل خطا و تح یل 

 مراتبن س سه

ز زاده و مسعودی قاضن

1393 

های  بندی و ارزیابن عوامل مؤثر بر ریسک پروژه رتبه

 بطرگ

ای  ل شبکهیمتلز تح ید

 و تاپسیس یفاز

ز و همکارا نژاد  دزفولن

1393 

های عمرانن بر اساس  پروژهبندی محل اشداث  رتبه

 ریسک معیارهای ژیواستراتژیک
 لکسیکوگراس

 1395ز و همکارا زهراین 
های ساختمانن  های پروژه بندی ریسک شناساین و رتبه

 شهر تهرا 

های خبره فازی  سیستم

 س س ه مراتبن

تاموسایتینه و زاواداسکاسز 

2013 
 تاپسیس فازی وساز عمرانن تجاری های پروژه ساخت ارزیابن ریسک

 2014ز و همکارا هوانگ 
های  شناساین موانع اجرای مدیریت ریسک در پروژه

 عمرانن کوچک کشور سنگاپور
- 

 های عمرانن کشور عربستا  ارزیابن ریسک پروژه 2014ز و همکارا تایال  
مراتبن فازی  تح یل س سه

 تاپسیس

 های بیطی شبکه ساختماننهای  وتح یل ریسک پروژه تجطیه 2014 زو همکارا انگ ژ 

 ق حاضریتحق

 ۀهای عمرانن یک رد های ساخت پروژه ارزیابن ریسک

نظامن بر اساس اشتمال وقوع نسبن و تخصی  ریسک 

در عم کرد ساخت  تأثیرها بر اساس میطا   در پروژه

 های کم ریسک منظور شناساین پروژه به

مراتبن و  تح یل س س ه

 ویکور

 

نشده  شدهز نوآوری این تحقی  که تاکنو  در تحقیقال قب ن انجام پیشینه بیا مرور  با توجه به

دو فاکتور اشتمال  زما  همنظر گرفتن  های عمرانن با در بندی پروژه است از ارزیابن و رتبه عبارل
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در عم کرد ساخت هر پروژه  آنها تأثیرهای عمرانن و میطا   های ساخت پروژه وقوع انواع ریسک

مراتبن )جهت تعیین اشتمال وقوع نسبن  س س ه روتدر رویکرد ت فیقن پیشنهادی از باشد.  من

هر ریسک در عم کرد ساخت هر پروژه( استفاده  تأثیرویکور )جهت ارزیابن  روتهر ریسک( و 

مدیریت ریسکز پیشنهادهاین جهت  فرایندمنظور انجام کامل  شود. در پایا  تحقی  به من

 گردد. شده ارایه من های شناساین کنترل ریسک

 تحقیق  روش
و   به دست آورد  در  اکه هدس آ چر  ؛است پژوهش کاربردی یک  ازلحاظ هدس ین تحقیا

های عمرانن معاونت مهندسن و مجری  دانش الزم جهت ارزیابن و مدیریت ریسک پروژه

های  های عمرانن یک رده نظامن از نیروهای مس ح جمهوری اسالمن ایرا  با کمک روت طرم

های تحقی ز در مرش ه شناساین  . روت گردآوری دادهاستگیری چند معیاره  تصمیم

صورل میدانن  ها و نظرالز به آوری داده و در مرش ه جمع ای هاز نوع کتابخان های ساخت ریسک

 -لحاظ طرم تحقی ز از نوع توصیفن لحاظ هدسز تحقیقن کاربردی و از است. این تحقی  از

ویژه منابع اعتباری و نیروی انسانن متخص ز  توجه به محدودیت منابع به . بااست پیمایشن

بندی  ها رتبه پروژه باید وجود ندارد. لذا من زما  همرل صو ها در سازما  هدس به انجام همه پروژه

به این هدسز بعد از  رسید  برایدر اولویت اول ساخت قرار گیرند.  تر ریسک های کم و پروژه شوند

 ها زیرا این روت ؛شود اره استفاده منیگیری چند مع تصمیم های ا از روته هآوری داد جمع

. در ادامه خالصه روند کار من هموجود ب های گطینه میا ه از ترین گطین منظور انتخاب مناسب به

 شده است. مراشل انجام پژوهش بیا 

های  ای و مصاشبه با خبرگا  جهت شناساین ریسک انجام مطالعال کتابخانه شناسایی ریسک: -1

 های عمرانن و رسم ساختار شکست آ . ساخت پروژه

های ساخت بر اساس اشتمال  تعیین اوزا  ریسکانجام نظرسنجن جهت وتحلیل ریسک:  تجزیه -2

 وقوع نسبت به یکدیگر با استفاده از روت تح یل س س ه مراتبن.

ریسک در عم کرد ساخت  تأثیردر پروژه: انجام نظرسنجن جهت بررسن میطا  تخصیص ریسک:  -3

 های کم ریسک با استفاده از روت ویکور. منظور شناساین پروژه هر پروژه به

 برای مجربزارایه پیشنهادهاین بر اساس مرور ادبیال و مصاشبه با مجریا  کنترل ریسک:  -4

 های عمرانن. های ساخت پروژه کنترل ریسک
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 جامعه و نمونه آماری
 ذکرشده است. 3گیری این تحقی  در جدول  جامعه آماری و روت نمونه

 گیری جامعه آماری و روش نمونه :3جدول 

 
 آماریجامعه  ها نامه پرسش

روش 
 گیری نمونه

 تعداد نمونه

1 
 نامه پرسش
 اول

های  های مهندسن و مجری طرم کارکنا  معاونت
 ها عمرانن یک رده نظامن مستقر در تمامن استا 

های عمرانن موردنیاز  )طرام و مجری پروژه
 نیروهای مس ح(

 نفر 32 سرشماری

2 
 نامه پرسش
 دوم

قضاوتن و 
 هدفمند

 نفر 65 

 

 باشد: زیر من های ویژگنگیری قضاوتن و هدفمند بر اساس  شرای  نمونه

 های عمرانن. مدیریت ساخت پروژه ۀزمین الش( دارای شداقل پنج سال سابقه کار در

 مهندسن کشور.  ب( دارای شداقل پروانه پایه سه اشتغال به کار در سازما  نظام

 فنن با شداقل مدر  کاردا  فنن. امورج( دارای شداقل پنج سال تجربه کارگاهن و 

 ها آوری داده ابزار جمع
 آمده 4 ها در جدول آوری داده جمع برایاستفاده در این تحقی ز  های مورد نامه پرسشویژگن 

 است.

 استفاده های مورد نامه پرسشویژگی  :4جدول 

 
 مشخصات و تعداد سؤال نامه پرسش مراحل

1 
اساس های ساخت بر  تعیین اوزا  ریسک

 اشتمال وقوع نسبن

 نامه پرسش
 مقایسال زوجن
 )مقیاس ساعتن

 1-9) 

 سؤال 32

2 
 تأثیرها بر اساس میطا   تخصی  ریسک در پروژه

منظور شناساین  آ  در عم کرد ساخت به
 های کم ریسک پروژه

متناسب با  نامه پرسش
 VIKORروت 

 ش لیکرلی)ط
 0-10) 

ها در  )پروژه 9*15ماتریس 
 15ها در  ریسکردیش و  9

 ستو (
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 مراتبی روش تحلیل سلسله
تح یییل س سیی ه  فراینید زمعنیین بییه Analytical Hierarchy Process عبییارل مخفیش AHP واژه

گیری کیه اولیین  تصیمیم های روت از کارآمدترین یکن مراتبنتح یل س س ه  فرایندمراتبن است. 

وتح یل  نیید تجطیییهی(. فرا1980)سییاعتنز  شییدمطییرم  1980در  1بییار توسیی  تومییاس ال سییاعتن

 یارهیایوابسیته بیه مع های میتصیمبا آ  توا   ه منکگیری است  روت تصمیم یک زنس س ه مراتب

گیری ابتیدا  ز مسیئ ه تصیمیمAHPتیوا  گفیت توسی   ه منکینی. امعییاره گرفیت ا چندیمخت ش و 

گیری  مطیرم در تصیمیم یارهایهای مخت ش موجود بر اساس مع شده و سپس گطینه ساختار داده

و پیوسیتهز  یبیار یری)نصی مشیخ  شیود آنهااز  یکت انتخاب هر یسه شوند و بعد اولویهم مقا با

لذا اصل معکیوس بیود  ییک  نه نسبت به خودت مساوی با یک است؛(. ارجحیت یک گطی1391

عامل نسبت به دیگری و ارجحیت یک برای یک عامل ییا گطینیه نسیبت بیه خیودتز دو خاصییت 

هسیتند. ایین دو خاصییت  تح یل س س ه مراتبین فراینددوین در  های دوبه  ن ماتریس مقیاساص

𝒏(𝒏−𝟏)گیرنده تنها بیه  معیار یا گطینهز تصمیم n شود که برای مقایسه باعر من

𝟐
سیؤال پاسیخ دهید  

 نهای شیفاه گیرندگا  از قضاول های زوجن تصمیم (. در مقایسه1391ز فی نز نصرال هن و قمن)

گیرنده خواهید  سیه شیودز تصیمیمیمقا j با عنصیر i ه اگر عنصرکای  گونه به ؛ردکاستفاده خواهند 

ده اسیت. یارایه گرد نه توس  توماس ساعتکاست  5از شاالل جدول  یکن j بر i تیه اهمکگفت 

2ید نیرخ ناسیازگاریینبا زگریدیکیارهیا نسیبت بیه یت معیین اهمییاز تع پس
 (IR) 1/0از  سیسیتم 

3یم شییاخ  ناسییازگاریباشیید کییه نییرخ ناسییازگاری از تقسییبیشییتر 
 II))  بییر شییاخ  ناسییازگاری

 یبیرا 1991 ط توس  ساعتن در سیالین IRI ز مقدارIR=II/IRI نعنی شود؛ محاسبه من 4تصادفن

ط از رابطیه یین II اسیت و مقیدار آمده 6شده است که در جدول   های در ابعاد مخت ش آماده ماتریس

ژه اسیت. اگیر ییتیرین مقیدار و بطرگ 𝑚𝑎𝑥ارهیا و یتعیداد مع n در این رابطه .شود ( محاسبه من1)

مقیمینز یمیاننز بیگ یوز مرادییا  و رد )کیها تجدییدنظر  د در وز یبا زشود بیشتر 1/0از  IRمقدار 

 (.1391ز فخری

 

                                                                                                                                       

1. Saaty, T. L. 

2. Inconsistency Ratio (IR) 

3. Inconsistency Index (CI) 

4. Inconsistency Random Index (IRI) 
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II =
max −  n

n − 1
 

 زوجی های همیزان ارجحیت مقایس :5جدول 

 توضیح ارجحیت ارزش

 ندارند. /اهمیت برابر دارد jنسبت به  iگطینه یا شاخ   یکسا  ترجیح 1

 تر است. کمن مهم jنسبت به  iگطینه یا شاخ   کمن ترجیح 3

 تر است. مهم jنسبت به  iگطینه یا شاخ   خی ن مرجح 5

 است. jدارای ارجحیت خی ن بیشتر از  iگطینه یا شاخ   خی ن زیاد مرجح 7

 نیست. jمقایسه با  تر و قابل مط   مهم jاز  iگطینه یا شاخ   کاماًل مرجح 9

 دهد. های ترجیحن را نشا  من ارزت میا های  ارزت نابینیب 8،6،4،2

 

 هایی در ابعاد مختلف میزان شاخص ناسازگاری تصادفی برای ماتریس :6جدول 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 n 

45/1 41/1 32/1 24/1 12/1 9/0 58/0 0 0 IRI 

 

شیده و وجیود سیطوم مخت یش آ   های شناساین توجیه بیه سیاختار س سی ه مراتبین ریسیک با

تعییین مییطا  اهمییت  بیرای روتترین  )عوامل اص نز زیرگیروه اصی نز زیرگیروه فرعین( مناسیب

 و دقت باعر افطایش این روت از . استفادهاست( AHPتح یل س س ه مراتبن ) روتز آنهانسبن 

 سیطح بیه هیر سیطح نسیبت های مؤلفیه نسبن اهمیت تعیین برایها  هداد مقایسه امکا  ایجاد

 (.1391ز صادقن و بخشن زشاکریشد ) خواهد ساختار مربوطه در باالترز

 روش ویکور
طول زمیا ز توسی  تعیداد زییادی از  در های موجود از گطینه قابل توجهنبندی تعداد  مسایل رتبه

ن )میک 1روت سیاو ماننید اسیت؛ شیده گیری چنید معییاره شل های مخت ش تصمیم روت ز 2کیریم 

و  3ز کاکالسیکاس)زاوادسیکاز 2(؛ روت کیاپراس1981 ز1ییو  و 3روت تاپسیس )هوانگ (؛1986

                                                                                                                                       

1. Simple Additive Weighting (SAW) 

2. MacCrimon 

3. Hwang, C. L. 

(1) 
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گیری چنید معییاره را  توا  مسایل تصمیم ها من استفاده از هر یک از این روت با (.1994ز 4سارکا

شیل  ن قابلسیادگ به آنهابر این اساسز بسیاری از  و کردگیری تک معیاره تبدیل  تصمیم صورل به

 مسیایل سیازی بهینه یبیرا 7ویکیور در این میا ز روت (.2012ز 6و جوانوویچ 5شوند )استانویچ من

پریکیوویچ دهیچیپ های سیستم در ارهیمع چند
ُ
( و شیل ییک مسیئ ه 1391؛ اختییاریز 1998ز 8)ا

پریکیوویچ و  یگیری گسسیته بیا معیارهیا تصمیم
ُ
 زنیگ ایجیاد شید )پوراشمید ومتعیارضز توسی  ا

 ها نیهیگطو انتخاب بهترین گطینه از میا  گروهین از  بندی (. این روت بر روی رتبه1393خ یجنز 

ز اخیرویز پوییاز نیاظمن و کیاظمنکنید ) مین و جواب سازشن برای یک مسیئ ه را مشیخ  تمرکط

 ایین اسیتدر ای  مراتبن یا شبکه گیری س س ه تصمیمهای  تفاول اص ن این مدل با مدل(. 1394

گیرد و هر گطینه مستقاًل توس  یک معییار  ها صورل نمن معیارها و گطینه میا مقایسال زوجن  که

پریکوویچ و گردد سنجیده و ارزیابن من
ُ
 (.2004ز 9زنگ )ا

 ویکوراز روش حل مسئله با استفاده  فرایند

 گیری تصمیمگام اول: تشکیل ماتریس  ●
. در گیری اسیت یل میاتریس تصیمیمتشیک یارهزچند معگیری  هر مسئ ه تصمیم در شلاولین گام 

گیری کیه در  شود با ماتریس تصیمیم شل یدبای که ا هر مسئ ه یاره گسستهزچند معگیری  یمتصم

 نی  معی ییارمع n روی( )سیطرشیده  ییابنارزینیه ممکین گط m یبیراشیودز  یش داده مننما 2 شکل

گیذاری تأثیر ز بییانگر مییطا  ارزت ییا 𝑥𝑖𝑗گیری  یمتصیمشود. عناصیر میاتریس  تنظیم من( )ستو 

بییرای  نامه پرسییشکه از چنیید  ندرصییورت. مقییادیر اییین مییاتریس اسییتام  iام در گطینییه  jشییاخ  

 د.شو نمروت برآیند )میانگین شسابن( محاسبه  بااستخراج آ  استفاده گرددز 

                                                                                                                                       

 

1. Yoon, K. 

2. Complex Proportional Assessment of Projects (COPRAS) 

3. Kaklauskas, A. 

4. Sarka, V. 

5. Stanujkic, D. 

6. Jovanovic, R. 

7. VlseKriter ijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje (VIKOR) 

8. Opricovic, S. 

9. Tzeng, G. 
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𝑥𝑖𝑗=

[
 
 
 
 
 

𝑥11       𝑥12     …𝑥1𝑛

𝑥21        𝑥22    …𝑥2𝑛

.            .             .

.            .             .

.            .             .
𝑥𝑚1       𝑥𝑚2    …𝑥𝑚𝑛 ]

 
 
 
 
 

 

 گیری ماتریس تصمیم :2 شکل

 مقیاس شده  ماتریس تصمیم بی ۀگام دوم: محاسب ●
 
ً
هیای متفیاوتن  ها نسبت به هم دارای اهمییتز انیدازه و مقیاس ینهگطی ارزیابن ها شاخ معموال

)نیرخ( ارزت نسبت ز از ها شاخ منظور ج وگیری از مشکالل ناشن از ابعاد مخت ش  هستند و به

ارزت بهینیه وجیود دارد. در ایین نسیبت های مخت فن در توصییش  شود. نظریه ناستفاده مبهینه 

  در بیازه 3و  2اسیتفاده از روابی   بیا (3)شیکل  X̅بین مقییاس شیده   یمتصیمیس ماتر یرمقادروت 

 شوند. نم[ محاسبه 0و  1] ۀفاص 

x̅𝑖𝑗=

[
 
 
 
 
 
x̅11          x̅12     …x̅1𝑛 

x̅21           x̅22     …x̅2𝑛

.            .             .

.            .             .

.            .             .
x̅𝑚1       x̅𝑚2   … x̅𝑚𝑛 ]

 
 
 
 
 

 

 مقیاس شده : ماتریس تصمیم بی3 شکل

بین مقییاس شیده مربیوط بیه آ    یمتصماگر شاخ  از نوع سود )مثبت( بودز مقادیر ماتریس 

و اگر شاخ  از نوع زیا  )منفین( بیودز مقیادیر میاتریس تصیمیم بین مقییاس  2رابطه  از شاخ 

 (:1392ز فتاشنز بیالز امیری و نعمتنشوند ) محاسبه من 3شده مربوط به آ  شاخ  از رابطه 

�̅�𝑖𝑗= 
𝑥𝑖𝑗

√∑ 𝑥𝑖𝑗
2𝑚

𝑖=1   

      𝑗=1,2,….,𝑛 

X̅𝑖𝑗 =

1

𝑥ij

∑  
1

𝑥ij

m
i=1

       𝑗=1,2,...,𝑛 

 بودنیدز متفیاوتن هیای مقیاس دارای ابتیدا در معیارهیاین کیه ۀهمیسازیز  مقیاس از بن پس

 (.1394ز و همکارا آبادی  شوند )شفیعن نیک مقایسه دیگرکی با توانند من

 آل مثبت و منفی ایده ۀو تعیین نقط دار وزنماتریس تصمیم نرمال  ۀگام سوم: محاسب ●

(2) 

(3) 
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استز از ضیرب  شده دادهنمایش  4که در شکل  𝑓𝑖𝑗شده  دار نرمال وز یس ماتر در گام سومز

 د.شو نممقدار وز  هر شاخ  در ستو  ماتریس نرمال مربوطه محاسبه 

𝑓𝑖𝑗=

[
 
 
 
 
 

𝑓11       𝑓12     …𝑓1𝑛

𝑓21        𝑓22    …𝑓2𝑛

.            .             .

.            .             .

.            .             .
𝑓𝑚1       𝑓𝑚2    …𝑓𝑚𝑛 ]

 
 
 
 
 

  =  

[
 
 
 
 
 
x̅11∗𝑤1          x̅12∗𝑤2     …x̅1𝑛∗𝑤𝑛 
x̅21∗𝑤2          x̅22∗𝑤2     …x̅2𝑛∗𝑤𝑛 

.            .             .

.            .             .

.            .             .
x̅𝑚1∗𝑤1       x̅𝑚2∗𝑤2   … x̅𝑚𝑛∗𝑤𝑛 ]

 
 
 
 
 

 

 دار : ماتریس نرمال وزن4 شکل

�̅�𝑖𝑗  و  شدهمقادیر ماتریس بن مقیاسwj  باشند. در چنیین  نممقدار وز  هر شاخ  یا معیار

هیا  زییرا وز  شیود؛شیده( اسیتفاده  ن تعییندرسیت بهسینجیده ) کیامالً  یهیا وز رویکردهاین باید 

  اوزا  شییاخ  یییطا م .گذارنییدتأثیر همیشییه ذهنیین هسییتند و در جییواب نهییاین مسییئ ه 
ً
 ها معمییوال

  مجمییوع وز باییید د و شییو کارشناسییا  و خبرگییا  تعیییین منی ارزیییابن توسیی  هییا روت ۀی وسیی به

. در ایین تحقیی  از روت (1394 زو همکیارا آبیادی  )شیفیعن نیکبرابر بیا ییک گیردد  ها شاخ 

AHP   است. شده  استفاده ها شاخ برای محاسبه میطا  مقادیر اوزا 

آل مثبت و منفین بیرای هیر معییار )سیتو ( در جیدول میاتریس نرمیال  جهت تعیین نقطه ایده

fکمترین مقادیر آ  را تعیین کرده و به ترتییب (ز بیشترین و𝑓𝑖𝑗) دار وز  نیامیم. ایین دو  من −f و  ∗

ز و همکیارا ؛ فتیاشن 1393گردد )پوراشمد و خ یجنز  تعیین من 4مقدار برای هر معیار از رابطه 

1392:) 

 

 𝑓𝑖
∗ = 𝑀𝑎𝑥 [ 𝑓𝑖𝑗]    &     𝑓𝑖

− = 𝑀𝑖𝑛 [ 𝑓𝑖𝑗]  

 

)تعیین مقدار  آل ایده حل راه از ها ینهگز فاصله گام چهارم: محاسبه ●

 (تأسفسودمندی و 
پریکوویچ 

ُ
 سیودمندی اساسندو مفهومن  آلز ایده شل راه از ها گطینه فاص ه منظور محاسبه بها

(S ) تأسشو (R )نسیبن  ۀبیانگر فاصی  زرا در محاسبال ویکور مطرم کرده است. مقدار سودمندی

ام از دوری از نقطیه i  بییانگر شیداکثر نیاراشتن گطینیه و مقیدار تأسیش آل اییدهم از نقطیه اi  گطینه

(4) 
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 (.1393د )پوراشمد و خ یجنز شو محاسبه من 6و  5دیر از رواب  که این مقا است آل ایده

𝑆𝑖 = ∑   [𝑤𝑖
𝑓𝑖

∗−𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖
∗−𝑓𝑖

−]
𝑛
𝑖=1  

Ri = Max [𝑤𝑖
𝑓𝑖

∗−𝑓𝑖𝑗

𝑓𝑖
∗−𝑓𝑖

−] 

 ویکورگام پنجم: محاسبه شاخص  ●
را  تأسیشکمترین و بیشترین مقدار از مییا  مقیادیر شیاخ  سیودمندی و  نخست زدر این گام

 یم.کن نماستفاده  7محاسبه مقدار شاخ  ویکور هر گطینهز از رابطه  منظور بهتعیین کرده و 

Qi = v [
s𝑖−s∗

s−− s∗] + (1 − v) [
Ri−R∗

R−−R∗]      v = 0.5  

s∗ = Min  [s𝑖]   &   s− = Max    [s𝑖] 

(V را ضریب )توانید بیه خیود  نمییک را  صیفرتاینن گوینید. ایین ضیریب مقیداری بیین ب خوت

ینن بیشیتر اسیت ب خیوتتر گرددز مییطا   یکنطدچه این ضریب به سمت یک  دهد. هر اختصاص

 که 
ً
؛ 1393ز کیامفیروزیجعفری اسکندریز ع ین اشمیدیز و شود ) نمدر نظر گرفته  5/0 معموال

 (.1394ز شجاعنز اکبری و کایدا  محمدیز
 

 ها و بررسی شروط ینهگزبندی  گام ششم: رتبه ●
شیوند.  از کمترین مقیدار بیه بیشیترین مرتیب من   Qi ها بر اساس مقادیر در گام پایاننز گطینه

شرط آنکه دو شرط ذیل برقیرار باشید  به ؛را داشته باشد Qi ترین بهترین گطینه آ  است که کوچک

پریکوویچ و
ُ
 (:1391ز ؛ اختیاری2004زنگز  )ا

گطینهز رتبه اول و دوم را داشته باشندز بایید رابطیه  m در میا  A2 و A1 شرط اول: اگر گطینه

بایست با راهکار بعیدی خیود تفیاول  راهکار سازشن منکه ین معناست دب باالبرقرار باشد. راب   8

 ای داشته باشد. الشظهم قابل

𝐐(𝐀𝟐) − 𝐐(𝐀𝟏) ≥
𝟏

𝐦−𝟏
 

(5) 

(6) 

(7) 

 R∗ = Min  [Ri]  &  R− = Max  [Ri ] 

 

(8) 



 135/  ... عمراننهای  پروژهبندی  ارزیابن و رتبه برای نمدل توسعه

 

 های یکیین از شییاخ  را دارد باییید شییداقلز در   Qiای کییه کمتییرین مقییدار  شییرط دوم: گطینییه

 سودمندی و تأسش کمترین مقدار را به خود اختصاص دهد.

ی عمرانن سازما  هیدسز محقی  ها پروژههر ریسک در عم کرد ساخت  تأثیربررسن  منظور به

)یییا  گیرنده یمتصییم د کییهشییو نماز روت ویکییور بهییره بییرده اسییت. اییین روت زمییانن اسییتفاده 

 ییک نطراش آغاز در را ترجیحاتش تواند ننم شناخت عدم ای توا  عدم لیدل گیرندگا ( به یمتصم

 یهیا روت ینپرکیاربردتر از (. ایین روت یکین1394ز و همکیارا نید )اخیروی ک ا ییب سیتمیس

 بیه توجیه بیا را موجیود های ینهگط است قادر مند نظام طور بهکه  است معیاره چند گیری یمتصم

 یبیرا آ  از محققیا  روت ایین یباال  های یتقاب  به توجه د. باکن یبند رتبه موردنظر یمعیارها

 روتع یت اسیتفاده از ایین  تیرین مهم. اند برده بهره معیاره چند گیری یمتصم مسایل یساز مدل

 یهافراینییدسییادگن  ؛یادشییده روت در شییده استفاده سییهولت در  منطیی  :از عبییارل اسییت

 فاصی ه شداکثر و سود شداکثر به نطدیکن زما  هم ارایه توافقن؛ شل راه بهترین ارایه محاسباتن؛

 (.1393ز یطداننو ریاضن )ممبینن  ساده محاسبال در هطینه شالت از

میدیریت ریسیک اسیت  های در تصیمیم قدرتمنید عامیلدو  زریسیک و تخصیی  آ شناساین 

ز سیاختار VIKOR و AHP یها روتهای  (. در این خصوص با توجه به شرم گام2008ز 1)سای 

در عم کرد سیاخت در جهیت  تأثیر بر اساسریسک و تخصی  آ   سنجش  ک ن پیشنهادی جهت 

 شده است. نمایش داده 5های سازما  هدسز در شکل  پروژه بندی رتبه

                                                                                                                                       

1. Sayegh, S. M. 
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 های عمرانی در عملکرد ساخت پروژه  آن تأثیرساختار کلی پیشنهادی ارزیابی ریسک و بررسی  :5 شکل

ها از نتایج اوزا  ریسک محاسبه
 نامه اولپرسش

( و II) ناسازگاری شاخ بررسن 
 (IRناسازگاری ) نرخ

آورد  میطا  اوزا   دستبه 

 شدهشناساین هایریسک

 و ادبیالمجدد  بررسن
 از خبرگا  اخذ نظر

های عمرانن پروژهتهیه فهرست 
 سازما  تحت مطالعه

از نتایج  گیریتصمیمساخت ماتریس 
 دوم نامهپرسش

 شده نرمالماتریس  ۀمحاسب

و  داروز نرمال ماتریس  محاسبۀ
 آل مثبت و منفن ایدهنقطه 

 تأسشمقادیر سودمندی و  محاسبه

شاخ  ویکور و شناساین  محاسبه

 عمراننی هاپروژهریسک کم هاپروژه

 

 بله

 خیر

IR< 1/0  

 بله

 خیر

های زوجن میا  مقایسه انجام
های ساخت بر اساس ریسک

 اشتمال وقوع نسبت به هم

ند
رای

ف
 

ی
سای

شنا
 

ژه
رو

پ
بر

ک 
س

 ری
کم

ی 
ها

 
ت

اخ
س

رد 
لک

عم
در 

ک 
س

 ری
یر

تأث
س 

سا
ا

 
ور

یک
ش و

رو
با 

 

 شدهمحاسبه اوزا  سنجن اعتبار
 و ادبیال توس  خبرگا 

صالم برای کنترل ها و مصاشبه با مجریا  ذیدستورالعمل مرورارایه پیشنهادهاین بر اساس 
 های عمراننهای ساخت پروژهریسک

 

های عمرانن و رسم های ساخت پروژهشناساین ریسک برایای و مصاشبه با خبرگا  انجام مطالعال کتابخانه
 ساختار شکست آ 

ند
رای

ف
 

ک 
س

 ری
ن

وزا
ه ا

سب
حا

م
هم

ت 
سب

ع ن
قو

ل و
ما

حت
س ا

سا
برا

  
ل 

لی
ح

ش ت
رو

با 
له

س
سل

ی
تب

مرا
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 های تحقیق یافته

 ها بر اساس احتمال وقوع نسبی نتایج تعیین ضرایب اهمیت ریسک

اجیرای  بیرایشیده  های شناساین میطا  اشتمال وقوع نسیبن ریسیکت و ین درجه اهمییتع چو 

ه درجیه کیآ  اسیت  نروت معقیول و منطقی؛ اسیت نار مهمیبس مسئ ه آنهابرنامه کنترل و شذس 

ارشید سیاخت   مجرییا  و مسیئوالبیر اسیاس اجمیاع نظیرال  شیده های شناساین ریسکت یاهم

بتیوا  در  آمیدهز دسیت بهج ینیا  بیه نتیایمجیاد اطیتیا عیالوه بیر ا آیید های عمرانن به دست پروژه

بیا اسیتفاده از  تیا شیدن یتدو ای نامه پرسشن منظور یه هم. بردکاستناد  هاز به آ  بندی پروژه رتبه

 صیورل به شیده های شناساین ریسکز تح یل س س ه مراتبن روتبر اساس  نگیری گروه تصمیم

مشخصیال  زنامه پرسیشسه شوند. در بخش اول یمقا ز بر اساس اشتمال وقوع نسبت به همنزوج

های سیاختز  چهار گروه از ریسیکسؤال مربوط به  32ز نامه پرسشفردی کارکنا  و در بخش دوم 

جهت پاسخ و اخذ نظیر  5ل شده در جدو ذکرارجحیت  اساس میطا  برزوجن  الصورل مقایس به

ها  دمطالعیهز در تمیامن اسیتا های مهندسن وابسته بیه رده نظیامن مور    ارشد معاونتبه مسئوال

و هشیت د یل گردیمکها ت نامه پرسشنسخه از  24تعداد  شدهز  توزیع نامه پرسش 32. از شدارسال 

 8اول در جیدول  نامه پرسیشدهنده بیه  مشخصال افراد پاسخنفر از پاسخگوین انصراس دادند که 

انجیام محاسیبال از رعت سیش دقیت و یافیطا وتحقیی   هیای داده سینجش   یبیرا شده اسیت. بیا 

افیطار  آمده در نرم دسیت به هیای داده واردکیرد د. بیا ییاسیتفاده گرد Expert Choice11 افیطار نیرم

 بیا  است. 9که مقدار آ  در جدول  شدز وز  هر شاخ  مشخ  یادشده

 د شیید. نییرخ  یییینظر تأ صییاشب مدرسییا های اول و دوم توسیی  چهییار تیین از  نامه پرسییش ییینروا

شییده در  های شناساین هییای اصیی ن و فرعیین ریسییک ناسییازگاری مقایسییال زوجیین میییا  زیرگروه

سیازگاری میاتریس روابی  بیین  ۀدهند که نتیایجز نشیا آمده  7اول محاسبه در جدول  نامه پرسش

 .استها  ریسک
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 اول نامه پرسشنتایج بررسی پایایی  :7جدول 

 ابزار بررسی پایایی مرحله
های  عوامل ریسک

 شده شناسایی

تعداد 

 سؤال

میزان 

شاخص 

 ناسازگاری

های  تعیین اوزا  ریسک

بر اساس  ساخت

اشتمال وقوع نسبت به 

 یکدیگر

 شاخ  ناسازگاری

های  چهار زیرگروه اص ن ریسک

 ساخت
6 0503/0 

ی ها سکیرزیرگروه فرعن 

 جغرافیاین و اقتصادی
10 0188/0 

های مربوط  زیرگروه فرعن ریسک

 و ساخت طراشن نظارلزبه 
10 0299/0 

های مربوط  زیرگروه فرعن ریسک

 به قوانین و مقررال
6 0307/0 

 

 ها اول جهت تعیین وزن ریسک نامه پرسشان گدهند  وضعیت جمعیت شناختی پاسخ :8 جدول

 فراوانی متغیر مشخصات
درصد 

 فراوانی

 سابقه کاری

 0 0 سال 10تا  5

 5/12 3 سال 20تا  11

 5/87 21 30تا  21

 تالمیزان تحصی

 لیسانس
2

2 
7/91 

 3/8 2 لیسانس فوق

 0 0 دکترا

 درجه
 0 0 افسر جط

 100 24 افسر ارشد
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 های عمرانی های ساخت پروژه وزن و رتبه ریسک :9جدول 

زیرگروه 
 اصلی

در  وزن
زیرگروه 

 اصلی

رتبه در 
زیرگروه 

 اصلی
 زیرگروه فرعی

وزن در 
زیرگروه 

 فرعی

رتبه در 
زیرگروه 

 فرعی

وزن 
 نهایی

رتبه 
 نهایی

های  ریسک
جغرافیایی 
 و اقتصادی

13/0 4 

 13 0143/0 3 11/0 زلطله

 15 0117/0 5 09/0 های مرتب  با آب سیل و آسیب

 14 013/0 4 10/0 طوفا  و شرای  نامساعد جوی

 7 0533/0 1 41/0 تورم

 9 0377/0 2 29/0 افطایش نرخ ارز

های  ریسک
مالی و 

 اعتباری

 1 28/0 1 28/0 اعتبار کافن تأمینمشکل در  2 28/0

های  ریسک
مربوط به 

 نظارت،

و  طراحی
 ساخت

38/0 1 

های مشاور  کارگیری شرکت به
 طرام ضعیش

32/0 1 1216/0 2 

 5 0836/0 3 22/0   ناظر باتجربهکمبود مهندسا

 8 0418/0 4 11/0 کارگیری مصالح نامرغوب به

 10 0342/0 5 09/0 کمبود کارگر

 3 0988/0 2 26/0 کارگیری پیمانکارا  ضعیش به

های  ریسک
مربوط به 
قوانین و 
 مقررات

21/0 3 

 11 0252/0 3 12/0 تضمین اجراین نبود 

 12 0231/0 4 11/0 مقررال شفاس نبود 

نامناسب  برنامه از استفاده
 بندی ساخت زما 

40/0 1 0840/0 4 

 6 0777/0 2 37/0 پروژه تیریمد توجهن به بن
 

 ها ها در عملکرد ساخت پروژه ریسک تأثیرنتایج بررسی میزان 
وقیوع هیر ریسیک کیه شیاکن از آ  بیود  ن از خبرگا  و بررسن اسناد مربوطزنتایج اخذ نظر شفاه

عیدد از  65بدین منظیور  باشد؛ی گوناگو  اثر متفاول داشته ها تواند در عم کرد ساخت پروژه من

های کم ریسک در نمونه آماری میوردنظر توزییع  بندی و شناساین پروژه دوم جهت رتبه نامه پرسش

انصیراس دادنید. مییطا   نامه پرسیشعدد از آ  تکمیل و هشت نفر از تکمیل این  57که تعداد  شد

. اسیتدهنیده پاییاین آ   کیه نشیا  شیدمحاسیبه  77/0بیه مییطا   نامه پرسشآلفای کرونباخ این 
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 است. آمده 10کننده در این نظرسنجن در جدول  جطییال افراد شرکت

های  دوم جهت شناسایی پروژه نامه پرسشدهندگان  شناختی پاسخ : وضعیت جمعیت10جدول 

 ریسک کم

 درصد فراوانی فراوانی متغیر مشخصات

 سابقه کاری

 3/12 7 سال 10 تا 5

 1/42 24 سال 20تا  11

 6/45 26 30تا  21

 لالمیطا  تحصی

 7/8 5 دیپ م فوق

 7/52 30 لیسانس

 1/35 20 لیسانس فوق

 5/3 2 دکترا

 درجه
 3/33 19 افسر جط

 7/66 38 افسر ارشد

 

 یریگ اول: تشکیل ماتریس تصمیم گام ●

 مطالعه های سازمان مورد : پروژه11جدول 

 مطالعه های سازمان مورد نام پروژه

P1 مرکط آموزت صالحین 

P2 منازل سازمانن 

P3 ستاد اداری 

P4 ستاد خبری 

P5 هتل یا زایرسرا 

P6 سوله ورزشن 

P7 بازداشتگاه 

P8  کانو  فرهنگن جوانا 

P9 سالن تیراندازی 

دوم به  نامه پرسشکننده در  منظور انجام گام اول روت ویکورز برآیند نظرال افراد شرکت به

شده در مرش ه اول تحقی ز در قالب یک ماتریس  ینشناساهای  همراه میطا  اوزا  ریسک

مطالعه و  های سازما  مورد . در این خصوص پروژهآمده است 13گیریز در جدول  یمتصم
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 شده است. بیا  12و  11 های های منفن( در جدول شده )شاخ  های شناساین ریسک

 ی شدههای شناسای : ریسک12جدول 

 های منفی( شده )شاخص های شناسایی ریسک

R111 زلطله 

R112 های مرتب  با آب سیل و آسیب 

R113 طوفا  و شرای  نامساعد جوی 

R114 تورم 

R115 افطایش نرخ ارز 

R211 مشکل در تأمین اعتبار کافن 

R311 طرام ضعیش های مشاور کارگیری شرکت به 

R312 باتجربه  ناظر کمبود مهندسا 

R313 کارگیری مصالح نامرغوب به 

R314 کمبود کارگر 

R315 کارگیری پیمانکارا  ضعیش به 

R411  تضمین اجراین نبود 

R412  مقررال شفاس نبود 

R413 بندی ساخت نامناسب زما  برنامه از استفاده 

R414 پروژه مدیریت توجهن به بن 
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 گیری تصمیم : ماتریس13 جدول

 های عمرانی یک رده نظمی های عمرانی معاونت مهندسی و مجری طرح پروژه  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 وزن ریسک گیری ماتریس تصمیم 

ر
ک

س
ی

 
ت پروژه

خ
سا

ی 
ها

 
ی 

ها
ی 

عمران
(

ص
خ

شا
 

ها
 ی

ی(
منف

 R111 0143/0 13/6 14/5 17/5 23/2 12/5 31/3 14/4 19/5 53/5 
R112 0117/0 44/6 65/5 27/4 48/2 37/5 12/3 31/3 22/6 14/3 

R113 013/0 62/6 12/5 65/4 46/1 32/5 08/4 41/4 08/6 19/4 
R114 0533/0 41/7 17/7 22/6 13/2 47/6 11/3 64/6 12/7 21/5 
R115 0377/0 11/8 11/8 08/6 11/3 04/7 37/3 84/5 39/7 37/4 

R211 28/0 24/8 28/8 01/6 19/2 01/7 13/3 64/6 35/7 18/4 
R311 1216/0 14/7 65/6 12/4 14/1 34/5 15/2 61/3 47/5 52/3 

R312 0836/0 23/6 74/5 15/4 73/1 67/5 64/3 01/4 42/7 63/3 
R313 0418/0 35/7 11/5 64/5 22/1 61/4 34/4 31/4 22/6 74/3 

R314 0342/0 31/6 67/7 33/5 15/2 71/5 14/2 44/4 98/7 91/4 
R315 0988/0 41/7 09/6 29/6 46/1 64/6 64/2 64/5 77/6 41/4 
R411 0252/ 65/7 10/6 34/4 72/2 21/5 34/2 21/4 45/6 64/3 

R412 0231/0 84/6 33/5 02/4 16/2 11/4 74/1 01/3 64/5 94/2 
R413 084/0 15/8 21/7 23/6 44/1 31/6 64/2 18/4 21/6 30/2 

R414 0777/0 23/8 29/7 32/6 33/1 14/7 84/2 19/4 68/7 17/3 

 1395منبع: محاسبات نگارندگان،  



 

143 

 گام دوم: تشکیل ماتریس بی مقیاس شده ●
 بیا  شد. 14مربوطه انجام و نتایج آ  در جدول  محاسبالویکورز روت  و انجام گام دوم یبند رتبه فرایندجهت ادامه 

 شدهمقیاس  : ماتریس تصمیم بی14 جدول

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 ماتریس تصمیم نرمال
R111 074/0 088/0 087/0 202/0 088/0 136/0 109/0 087/0 128/0 

R112 069/0 078/0 104/0 179/0 082/0 142/0 134/0 071/0 141/0 
R113 065/0 085/0 093/0 297/0 081/0 106/0 098/0 071/0 103/0 

R114 072/0 075/0 086/0 252/0 083/0 173/0 081/0 075/0 103/0 
R115 072/0 072/0 096/0 188/0 083/0 174/0 100/0 079/0 134/0 
R211 065/0 065/0 090/0 246/0 077/0 172/0 081/0 073/0 129/0 

R311 050/0 054/0 086/0 313/0 067/0 166/0 099/0 065/0 101/0 
R312 071/0 077/0 106/0 255/0 078/0 121/0 110/0 060/0 122/0 

R313 056/0 080/0 073/0 336/0 089/0 095/0 095/0 066/0 110/0 
R314 074/0 061/0 088/0 218/0 082/0 219/0 105/0 059/0 095/0 

R315 061/0 074/0 071/0 308/0 068/0 170/0 080/0 066/0 102/0 
R411 060/0 075/0 106/0 169/0 088/0 196/0 109/0 071/0 126/0 
R412 054/0 069/0 092/0 1717/0 090/0 212/0 122/0 065/0 125/0 

R413 049/0 056/0 064/0 279/0 064/0 152/0 096/0 065/0 175/0 
R414 052/0 058/0 067/0 321/0 060/0 150/0 102/0 056/0 135/0 

 1395منبع: محاسبات نگارندگان، 
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 آل مثبت و منفی و نقطه ایده دار وزنگام سوم: تهیه ماتریس بی مقیاس شده  ●
 بیا  شد. 16و  15ول اجدویکورز محاسبال مربوطه انجام و نتایج آ  در روت  انجام گام سوممنظور  به

 دار نرمال وزن : ماتریس15 جدول

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 دار ماتریس تصمیم وزن
R111 001/0 001/0 001/0 003/0 001/0 002/0 002/0 001/0 002/0 

R112 001/0 001/0 001/0 002/0 001/0 002/0 002/0 001/0 002/0 
R113 001/0 001/0 001/0 004/0 001/0 001/0 001/0 001/0 001/0 

R114 004/0 004/0 005/0 013/0 004/0 009/0 004/0 004/0 005/0 
R115 003/0 003/0 004/0 007/0 003/0 007/0 004/0 003/0 005/0 

R211 018/0 018/0 025/0 069/0 022/0 048/0 023/0 021/0 036/0 

R311 006/0 007/0 011/0 038/0 008/0 020/0 012/0 008/0 012/0 
R312 006/0 006/0 009/0 021/0 007/0 010/0 009/0 005/0 010/0 

R313 002/0 003/0 003/0 014/0 004/0 004/0 004/0 003/0 005/0 
R314 003/0 002/0 003/0 007/0 003/0 007/0 004/0 002/0 003/0 

R315 006/0 007/0 007/0 030/0 007/0 017/0 008/0 007/0 010/0 
R411 002/0 003/0 003/0 004/0 002/0 005/0 003/0 002/0 003/0 
R412 001/0 002/0 002/0 004/0 002/0 005/0 003/0 002/0 003/0 

R413 004/0 005/0 005/0 023/0 005/0 013/0 008/0 005/0 015/0 
R414 004/0 005/0 005/0 025/0 005/0 012/0 008/0 004/0 010/0 

 1395منبع: محاسبات نگارندگان، 
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 آل مثبت و منفی : تعیین نقطه ایده16 جدول

 𝒇+ 𝒇− 

R111 003/0 001/0 

R112 002/0 001/0 

R113 004/0 001/0 

R114 013/0 004/0 

R115 007/0 003/0 

R211 069/0 018/0 

R311 038/0 006/0 

R312 021/0 005/0 

R313 014/0 002/0 

R314 007/0 002/0 

R315 030/0 006/0 

R411 005/0 002/0 

R412 005/0 001/0 

R413 023/0 004/0 

R414 025/0 004/0 

 1395منبع: محاسبات نگارندگان، 

شاخص سودمندی و ) آل ایده حل راه از ها ینهگز فاصله گام چهارم: محاسبه ●

 (تأسف
 17هر گطینیه محاسیبه و در جیدول  مقدار سودمندی و تأسشاین روتز  گام چهارمبا توجه به 

 گردید. ذکر

 ینهگز هر تعیین مقدار سودمندی و تأسف :17 جدول

 
 شاخ  تأسش شاخ  سودمندی نام پروژه

P1 991/0 280/0 مرکط آموزت صالحین 

P2 968/0 280/0 نمنازل سازمان 

P3 869/0 242/0 ستاد اداری 

P4 011/0 006/0 ستاد خبری 
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P5 925/0 262/0 هتل یا زایرسرا 

P6 476/0 114/0 سوله ورزشن 

P7 832/0 255/0 بازداشتگاه 

P8  961/0 267/0 کانو  فرهنگن جوانا 

P9 681/0 181/0 سالن تیراندازی 

 1395منبع: محاسبات نگارندگان، 

 شروط ها و بررسی پروژه بندی پنجم: تعین مقدار شاخص ویکور، رتبه گام ●
بندی انجام و شروط الزم  شاخ  ویکور هر گطینه محاسبه و رتبه ادیرمقپنجمز گام با توجه به 

 آمده است: 19و  18که نتایج آ  در جداول  شدبررسن 

 ها ینهگزی بند رتبهشاخص ویکور و تعیین مقدار  :18 جدول

 رتبه نهاین شاخ  ویکور نام پروژه 

P1 9 9991/0 مرکط آموزت صالحین 

P2 8 9879/0 نمنازل سازمان 

P3 4 8682/0 ستاد اداری 

P4 1 000/0 ستاد خبری 

P5 6 9327/0 هتل یا زایرسرا 

P6 2 4349/0 سوله ورزشن 

P7 5 8735/0 بازداشتگاه 

P8  7 9611/0 کانو  فرهنگن جوانا 

P9 3 6614/0 سالن تیراندازی 

 1395منبع: محاسبات نگارندگان، 

 با تکنیک ویکور گیری تصمیمنهایی بررسی شروط  :19 جدول

 فیرد شروط بندی ج رتبهیشروط در نتا یبررس 

√ 125/0 <0- 434/0 𝐐(𝐀𝟐) − 𝐐(𝐀𝟏) ≥
𝟏

𝐦 − 𝟏
 1 

√ 
دارای   𝑹𝒊و 𝑺𝒊گزینه ستاد خبری در میان مقادیر 

 ن رتبه است.یکمترین مقدار و بهتر

یکی از  باید حداقل در گزینه برتر

عنوان رتبه برتر  به 𝑺𝒊 و  𝑹𝒊مقادیر

 شناخته شود.

2 
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 گیری و ارائه پیشنهادها نتیجه
البن مناسییب بییرای شناسییاینز ارزیییابن و پاسییخگوین بییه قییاسییت کییه  فراینییدی کمییدیریت ریسیی

کین از مبیاشثن کیه کمتیر یایینز جیود و (. بیا1394ز و همکارا آورد )کالها   منفراهم  ها ریسک

)میوغ ن  مدیریت ریسک اسیت شدهز گرفته کار دولتن و نظامن به های سازما ع من در  صورل به

های سیاخت  ریسیکتح یل و ارزیابن روشمند و ع من به ز این تحقی در (. لذا 1394ز و همکارا 

. بررسن ادبیال و نتایج مصاشبه شیفاهن اولییه پرداختیمدر یک محی  نظامن  های عمرانن پروژه

  زدر شییرای  بییدو  ریسییکی عمرانیین هییا پروژه یاجییرابییا خبرگییا ز شییاکن از آ  بییود کییه 
ً
تقریبییا

بنیابراین  دهید؛قیرار  تأثیراهداس پروژه را تحت تواند  من وقوع هر ریسکزو پیامد است  غیرممکن

و بیا  ییک محیدوده مسیتقل نگیاه کیرد عنوا  بیهبه میدیریت ریسیک  نعمران یها در پروژه باید من

یکین از  ازشید بیشزیا  و  افطایش قیمت قراردادهاز مانع  پروژه موقع به یاجراعالوه بر  آ ز اجرای

های عمرانن با اسیتفاده از  های ساخت پروژه گردید. در این مقاله پس از شناساین ریسکطرفین 

 ( ترسیم گردید.RBSگیری از نظرال خبرگا  ساختار شکست ریسک ) مرور ادبیال و بهره

طا  یرده نظامن موردمطالعهز م نعمران یها ک پروژهسیر سنجش  و  نابیمنظور ارز در ادامه به

اول و با کمک  نامه پرسشاشتمال وقوع نسبنز طن  شده با توجه به های شناساین اهمیت ریسک

های اص ن  گر آ  بود که از میا  زیرگروهبیان شد. نتایجتبن تعیین مرا روت تح یل س س ه

 طراشن و ساخت و به نظارلز های مربوط های عمراننز ریسک های ساخت پروژه ریسک

ز در 28/0 و 38/0لحاظ اشتمال وقوع نسبن با ضرایب اهمیت  اعتباریز از -های مالن ریسک

 های مربوط به شوادث جغرافیاین و اقتصادی با ضریب اهمیت رتبه اول و دوم قرار داشته و ریسک

ده عالوه بر محاسبه نرخ ش منظور سنجش اعتبار نتایج بیا  بهقرار دارد.  پایانن ۀدر رتب 13/0

خبرگا  مشغول به خدمت در سازما   ز نتایج توس  چهار نفر از7ناسازگاری ذکرشده در جدول 

طراشن و  های مربوط به نظارلز ریسک نشا  دادزید قرار گرفت. نتایج رؤیت و تای مورد هدسز

و این انتخاب با نتایج  داشتهاشتمال وقوع بیشتری  های ساختز ساخت نسبت به دیگر ریسک

. همچنین در نتایجز شوادث است( همسو 1389) و همکارا تحقی  صورل گرفته توس  الفت 

جغرافیاین و قهری )سیلز طوفا  و زلطله( کمترین اشتمال وقوع نسبن را به خود اختصاص 

 .( مطابقت دارد1388زاده و اردشیر ) تحقی  رفیع ۀدادند که این استنتاج با نتیج

 تأمینهای فرعنز ریسک مربوط به مشکل در  چنین نتایج نشا  داد که در میا  زیرگروههم
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 که وجود این ریسک کافنز بیشترین اشتمال وقوع نسبن را به خود اختصاص داده است اعتبار

 یک عالمت عنوا  به (1387کریمن ) ( و زیاری و1387) و همکارا های خاکسار  در تحقی 

از این ریسک پذیری تأثیر چو  شده است؛  معرفن سازندگن بخش  ايمتول یابر هشداردهندهز

(. در ادامه تحقی ز تخصی  1393)اشمدیا ز  است شرای  کال  اقتصادی و سیاسن کشور

در عم کرد ساخت با اخذ نظر از مجریا  امر سازندگن در  آنها تأثیرریسک در هر پروژه با توجه به 

کورز انجام گردید که خروجن نتایج یو گیری چند معیاره تصمیم  سازما  هدس و با کمک روت

در عم کرد   ریسک تأثیربندی شده بر اساس میطا   های عمرانن رتبه آ ز بیانگر فهرستن از پروژه

 .کند ن شایا های کم ریسک کمک ند به شناساین پروژهتوا بندی من این رتبه .است آنهاساخت 

 كنشوا یابر هنرا بايد ارههموز نیست فنكا تنهاین به آ  منابع و یسکر تعیین کهین آنجا از

 ها فرصت و ها ریسک میا  دلزتعا ديجاا باعر تواند من كنشوا ينا د؛كر ذتخاا آ  برابر در گاهانهآ

بندی  سک و رتبهیر سنجش  ز ینعد از شناساب لذا در این تحقی  .(1384)اطمینا  مقدمز  شود

 شود. بدین منظور کنترل جهت تکمیل فرایند مدیریت ریسک پرداخته منبه برنامه هاز  پروژه

نامهز  ز بر اساس مرور آیینپروژهریسک نامط وب  آثاراهش ک یا شذسمنظور  هاین بهدپیشنها

)مستندال ج سال تأخیر کارگاهن موجود در واشد کنترل پروژه  هاز صورل دستورالعمل

و مصاشبه  شده( بندی شده در خصوص عدم پیشرفت و هماهنگن پروژه با برنامه زما  ثبت

 د.شو صالم در ادامه ارایه من ا  ذیبا مجری

دارد  باری سازما  هدسز مجریا  مربوطه را م طم منتردید وجود محدودیت در منابع اعت بن -1

ی برنامه شذس ها را جهت ساختز در اولویت قرار دهندز لذا در راستای اجرا تعدادی از پروژه

های  بندی ساخت پروژه شده جهت اولویت بندی انجام دز از رتبهشو ریسک پیشنهاد من

های پر ریسک از اولویت اجرا کنار  پروژهعمرانن و صرس اعتبارال در اختیار استفاده گردد و 

 گذاشته شوند.

طراشن و ساختز موارد ذیل جهت رعایت در  های مربوط به نظارلز منظور کاهش ریسک به -2

 د:شو منهای عمراننز پیشنهاد  ساخت پروژه

 های بطرگ نظامن. های مشاوره طراشن مجرب جهت طراشن پروژه استفاده از شرکت ●

های تخصصن و یا بازدید از    سازما  به دورهاهای عرضن و اعطام مهندس کالساری برگط  ●

 های بطرگ عمرانن جهت کسب تجارب کارگاهن. پروژه
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در خرید و گرفتن مشاوره از استفاده از مصالح و تجهیطال مرغوب ایراننز افطایش دقت  ●

 شده. های موف  اجرا   خرید مصالح پروژهمسئوال

  جهت تکمیل کادر اجراین اسازما  بسیج کارگری و بسیج مهندساستفاده از ظرفیت  ●

 ها. پروژه

 های عمرانن نظامن. استفاده از پیمانکارا  مجرب و دارای سابقه انجام پروژه ●

 د:شو اعتباری موارد ذیل پیشنهاد منهای مالن و  منظور کاهش ریسک به -3

 مناسبز قبل از شروع پروژه. ریطی درست و تخصی  اعتبار برنامه ●

 کاهش زما  اجرای پروژه. ●

 شده. های تعیین صرس اعتبارال محدود در اختیار با توجه به اولویت ●

 د:شو نهاد منهای مربوط به قوانین و مقررال موارد ذیل پیش منظور کاهش ریسک به -4

سال   ها به مدل یک پرداختنداشتن درصدی از  نامه بانکن از پیمانکار و نگه اخذ ضمانت ●

 سن انجام کار.عنوا  تضمین ُش  به

 منظور افطایش شفافیت پیما . بیا  جطییال بیشتر از مشخصال فنن در قرارداد به ●

منظور رصد چگونگن فعالیت پیمانکار و تطبی  آ  با  استفاده از گروه مجرب کنترل پروژه به ●

 شده. های ارایه برنامه

نامه مقررال م ن  مهندسن )آیین  پدافند غیرعامل سازما  نظام 21مبحر با استناد به  -5

اقتصادی موارد ذیل های مربوط به وقایع جغرافیاین و  ساختما ( در خصوص کاهش ریسک

 د:شو پیشنهاد من

راشن سیستم کارآمد و جامع در طها در شریم بستر رودخانهز  ج وگیری از ساخت پروژه ●

هاین با شیب  بند در صورل اشداث پروژه در زمین مانند ساخت آب های روا  آوری آب جمع

 تند.

در اسک ت در شین  بندی رعایت قوانین و مقررال م ن ساختما  در طراشن سازه و انجام کالس ●

 ناشن از طوفا . آثاراجرای ساختز جهت کاهش 

تحقیقال مسکن( در مرکط  2800نامه  نامه طراشن ساختما  در برابر زلطله )آیین رعایت آیین ●

شده مانند رعایت تعداد و مکا  بادبند و دیوار برشن در طراشن سازه   های ترسیم نقشه

 ناشن از زلطله. آثارکاهش  برایساختما ز 
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 منظور تسریع جم ه سیما  و فوالد قبل از اجراز به از زالتفاول مصالح های مابه بینن هطینه پیش ●

 عم کرد ساخت در صورل بروز تورم و افطایش نرخ ارز.

 د:شو یقال آتن به شرم ذیل ارایه منهمچنین پیشنهادهاین در خصوص انجام تحق

 های عمرانن. ساخت پروژه ۀبررسن نقش اجرای مدیریت ریسک در کاهش زما  و هطین ●

 بردار. و رضایت بهرههای عمرانن  بررسن نقش اجرای مدیریت ریسک در افطایش کیفیت پروژه ●

 های عمرانن نیروهای مس ح. شناساین موانع اجرای مدیریت ریسک در پروژه ●

 بررسن نقش اجرای مدیریت ریسک در افطایش نظم سامانن و تسریع در دسترسن به اهداس ●

 راهبردی.

 

 فهرست منابع
 دیریت ری ک ارائج یک چارچوب  فرو ی برای  .(1390لنگرودیز سید محمد ) اشساننز رشیم؛

هفتمین کنفرانس  .هوراه با طال ج  وردی PMBOK های عورانی بر اساس استاندارد پروژه

 .الم  ن مدیریت پروژهز تهرا ز انجمن مدیریت پروژه ایرا  بین

 نامه پایا  . دیریت ری ک بر صد ت ساختوان در شرر  شرد تأثیربررسی  .(1393) بهطاداشمدیا ز 

 .http://thesis.um.ac.ir/moreinfo-57575-pg-1.htmlز دانشجوین دانشگاه فردوسن مشهد

 ا یمشتر یاعتبار بندی رتبه یبرا یافته توسعه وریکو روت یک نمعرف .(1391اختیاریز مصطفن )

 .179-161ز 25صد تی،   دیریت  طال ا  رصلدا ج .ها بانک

 الگوین طراشن .(1394کاظمنز مصطفن ) الدین؛ ناظمنز شمس ؛پویاز ع یرضا ؛نیرشسیاماخرویز 

 ،یت نظا یریرصلدا ج  د .نبرد مدیریت در درگیری سناریوهای تعیین و اهداس بندی طبقه جهت

 .33-1 (ز60)15

های ساختوانی با استفاده  های ایودی پروژه ارزیابی ری ک .(1392مهاجریز شسن ) اردشیرز عبدال ه؛

 .هفتمین کنگره م ن مهندسن عمرا ز زاهدا ز دانشگاه سیستا  و ب وچستا  .AHP-DEAاز روش 

های  های پروژه های شداسایی، تحلیل و مدترل ری ک  روری بر روش .(1391اسدی م ردیز شامد )

 .ه آموزت عالن طبریمؤسسسمینار کارشناسن ارشد مهندسن مدیریت ساختز  .عورانی

 .های ساختوانی های   وول در پروژه تحلیلی شداسایی ری ک بررسی .(1384) اطمینا  مقدمز فرنوت

 الم  ن مدیریت پروژهز تهرا ز گروه پژوهشن آریانا. دومین کنفرانس بین
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 یمبنا بر پروژه کسیر بندی اولویت و ینشناسا .(1389جاللنز رضا ) خسرواننز فرزانه؛ ؛ایالفتز لع

 .163-147 ز(19)8، یصد ت تیری د  طال ا  رصلدا ج .یفاز ردیکرو با PMBOKاستاندارد 

در  Fixed Price یشداسایی و رررست ری ک قراردادها .(1392گرز مهسا ) چاره باقریز جعفر؛

 های ساخت. دانشگاه فردوسن مشهدز اولین کنفرانس م ن مدیریت پروژه .های عورانی پروژه

های عورانی  های پروژه  بتدی بر ری کهای  ارزیابی پاسخ .(1393فریدو  شیروانن ) باقالننز مصطفن؛

های عمراننز گرگا ز سازما   اولین کنگره م ن مهندسن ساخت و ارزیابن پروژه .یدر شرایط راز

 مهندسن ساختما  استا  گ ستا . نظام

 یهای عورانی در قراردادها شداسایی و تخصیص ری ک پروژه .(1392سایباننز مصبام ) بردبارز آرزو؛

 .اولین کنفرانس م ن مدیریت پروژه ساخت . ت ارف یبا سی ت  اهرا

چهارمین  .های عورانی با اعوال   حظا  قراردادی  دیریت ری ک پروژه .(1387بیدیز عباس )

 الم  ن مدیریت پروژهز تهرا ز گروه پژوهشن آریانا. کنفرانس بین

با استفاده از  یسنجن تح یل خدمال شهر قاب یت .(1393خ یجنز محمدع ن ) ؛پوراشمدز اشمد

 .16-1ز (2)4 ،ریزی رضایی هغراریا  جلج برنا ج .شهر بناب یمطالعه مورد :VIKORتکنیک 

مدیریت ریسک در  .(1392) صفتز محمدرضا موشدی فرشچنز محمدرضا؛ ؛پورصادقز ناصر

 ،یت نظا یریرصلدا ج  د .ها بازی ۀیک الگوی ارزیابن مبتنن بر نظری ۀهای نظامن و ارای محی 

 .44-1ز (51)13

های  ت فی  روت .(1393کامفیروزیز محمدشسن ) رضا؛ ع ن زع ن اشمدی ؛جعفری اسکندریز میثم

الوللی  نشریج بین .گیری چند معیاره با اعداد خاکستری سه پارامتره بولطای و ویکور برای تصمیم

 .437-432ز 4 رددسی صدایع و  دیریت تولید، 

 نستی  زیمح کسیر نابیارز .(1389شوشتریز مهرنوت ) شسیننز سید محسن؛ ؛جوزیز سید ع ن

رصلدا ج علوم و  .نمراتب ل س س هیند تح یاسد باال رود خوزستا  در مرش ه ساخت با استفاده از فر 

 .88-71(ز 1)5ردون دریایی،  

 .بررسی وضی ت  دیریت ری ک در صد ت ساخت مشور .(1389صادقنز فرزاد ) ؛شاج باقریز منصور

 .الم  ن مدیریت پروژهز تهرا ز گروه پژوهشن آریانا کنفرانس بینششمین 

بندی  ارزیابن و رتبه .(1393صیادیز اشمدرضا ) کاکاینز رضا؛ خالو ؛عطاینز محمد ؛شیاتنز محمد

ماربردهای  و جلج تحقیق در عولیا   .با استفاده از روت تح یل تاکسونومن تأمینریسک در زنجیره 

 .103-85ز (1)11آن، 
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 یها پروژه در کسیر منشأهای ینشناسا .(1387ویسنز بهاره ) اله شافعنز رضا؛ ؛خاکسارز منصور

 .160-139ز 7وری،  رصلدا ج  دیریت برره .آنهات یریمد نحوه و نساختمان

های  آنالیز ری ک در پروژه .(1392خداویردیز سعید ) اشتهاردیا ز اشسا  اله؛ ؛خانطادیز مصطفن

 .)ع( طال ج  وردی  بزرگراه ا ام علی ،های اعتقادی بیزین با استفاده از شبکجشرری  عورانی درون

الم  ن مهندسن صنایعز تهرا ز انجمن مهندسن صنایع ایرا ز دانشگاه  دهمین کنفرانس بین

 .صنعتن امیرکبیر

وسی ه  به کسیت ریریدر مد کسیپاسخ به ر ین استراتژییتع .(1389) ز اشسا یا شمطه؛ زز بهرویدر

رصلدا ج  دیر  صد تی،  .نآزادگا  شمال ندا  نفتی: پروژه توسعه میز مطالعه موردANP یکنکت

 .92-75ز (4)2

بندی اقدامال  اولویت .(1393شادنیاز عبدالرسول ) روا  ت وریز عبدالرسول؛ ؛نژادز مهدی دزفولن

های عمرانن به روت لکسیکوگراس بر اساس رتبه ریسک معیارهای  های عمرانن در پروژه مجری طرم

دومین همایش م ن معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد  .ژیواستراتژیک محل اشداث پروژه

 های عمرانن ایرا ز های عمرانن در معماری و شهرسازیز قمز انجمن ع من مجری طرم مجری طرم

 .شرکت بنام خ  نوین

ارزیابن ریسک پروژه توس  رویکرد  .(1392رضاینز ابراهیم ) نظریز اشمد؛ ؛الدین ذگرگنز شسام

 .14-3ز (1)29رصلدا ج  رددسی صدایع و  دیریت شریف،  .ای و تاپسیس فازی بکهیند شاترکیبن فر 

های عورانی با رویکرد  بررسی و ارزیابی میفی ری ک پروژه .(1388عبدال ه اردشیر ) زادهز ایما ؛ رفیع

 الم  ن مدیریت پروژهز تهرا ز گروه پژوهشن آریانا. پنجمین کنفرانس بین .یراز

بددی ری ک در   دلی برای رتبج .(1392مکنو ز رضا ) دال ه؛اردشیرز عب ؛رکاب اسالمنز محمد

سازی در  های نوین محاسباتن و بهینه کنفرانس م ن تکنیک .یهای ساختوانی با رویکرد راز پروژه

 .مهندسن عمرا ز سقطز دانشگاه آزاد اسالمن واشد سقط

ارایه مدل تح یل ریسک مبتنن بر  .(1395میرشکاریز مصطفن ) روزبهاننز عباس؛ ؛زهراینز بنفشه

ز آماده رصلدا ج  رددسی عوران شریف .های ساخت خبره فازی برای مدیریت پروژه های سیستم

 انتشار.

سازی با دو رویکرد هزیدج  های راه بددی پروژه ارائج  دلی هرت رتبج .(1387پروین کریمن ) زیاریز شسن؛

 مهندسن عمرا ز تهرا ز دانشگاه تهرا .چهارمین کنگره م ن  .دوره عور و  دیریت ری ک

 گیری تصوی  های روشاستفاده از  .(1391هدایت ا... ) بخشنز ؛ابوالقاسمز صادقن ؛مریم زشاکری

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=28583
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=106723


 153/  ... عمراننهای  پروژهبندی  جهت ارزیابن و رتبه نمدل توسعه

 

AHP و VIKOR  دوازدهمین کنفرانس  .هایااه سوخت یابی  کاندر سی ت  اط عا   کانی برای

و  ونقل شملو ترافیک تهرا ز معاونت  ونقل شملو ترافیک ایرا ز تهرا ز سازما   ونقل شملمهندسن 

 .ترافیک شهرداری تهرا 

تعیین سبد  .(1394آبادیز مجتبن ) شسیننز محمدشسن و شفیعن نیک ؛آبادیز محسن شفیعن نیک

 .ننسبت تجمع نابیارزمراتبن و  های عمرانن مبتنن بر رویکرد ت فیقن تح یل س سه بهینه پروژه

 .31-1(ز 59)15رصلدا ج  دیریت نظا ی، 

توس ج یک  دل ارزیابی ری ک  .(1392نژاد مقدمز مهدیه ) رستم فرامرز پورز بنفشه؛ ؛شهرکنز محمدرضا

الم  ن  دومین کنفرانس بین . راتبی های سدسازی با استفاده از روش دلفی و تحلیل سل لج پروژه

 مدیریتز کارآفرینن و توسعه اقتصادیز قمز دانشگاه پیام نور.

های  ارزیابی ری ک پروژه .(1392خطاننز محمدع ن ) ا زانوسنز محمدع ن؛پاش ؛اهرصابریز مظ

 طال ج  وردی نصب ساودت عرشج پل بزرگراه شرید صدر  ،AHPو  FMEAعورانی با استفاده از 

الم  ن عمرا ز معماری و توسعه پایدار شهریز تبریطز دانشگاه آزاد اسالمن واشد  کنفرانس بین .ترران

 .تبریط

یدد تحلیل اارائج  دل ترمیبی رر  .(1392نظریز اشد ) فروینز مرتضن؛ خاکطار ؛فردز رشما  صوفن

های   دظور ارزیابی ری ک پروژه بج یدر  حیط راز DEMATELتکدیک دیوتل  ANPای  شبکج

آبادز دانشگاه آزاد اسالمن واشد  هاز نجش دومین کنفرانس م ن مهندسن صنایع و سیستم .ساخت

 .گروه مهندسن صنایع آبادز نجش

های  بندی ریسک در پروژه ارزیابن و رتبه .(ب 1390آذرز عادل ) شیاتنز محمد؛ ؛صیادیز اشمدرضا

الوللی  رددسی صدایع و  دیریت تولید،  نشریج بین .سازی با استفاده از روت تخصی  خطن تونل

 .38-28(ز 1)22

مدیریت ریسک ساخت تونل با  .(الش 1390منجطیز مسعود ) شیاتنز محمد؛ ؛صیادیز اشمدرضا

 .116-99ز (7)3رصلدا ج  دیریت صد تی،  .MADMهای  استفاده از تکنیک

جهت ارزیابن ریسک  یارایه رویکرد .(1392شریفن محمدرضا )منجطیز مسعود؛  ؛صیادیز اشمدرضا

در  یعددهای تحلیلی و  روشنشریج  .FAHP و  Fuzzy TOPSIS در معاد  روباز با استفاده از روت

 .58- 45ز 6 رددسی   دن، 

بندی پایداری  سنجش و اولویت .(1392نعمتنز رضا ) امیریز ع ن؛ ؛بیالز ناصر ؛فتاشنز اشد

رصلدا ج  .گیری ویکور اجتماعن در مناط  روستاین شهرستا  دلفا  با استفاده مدل تصمیم
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 .78 -65ز 11ای،  ریزی  دطقج برنا ج

 راتبی هرت  یدد تحلیل سل لجاماربرد رر  .(1391) قمنز مجتبن  ؛نصرال هنز اشسا ؛فی نز شمیدرضا

اولین کنفرانس م ن راهکارهای  .های   ت د توس ج اموتوری   در شررستان آبیک بددی پردج اولویت

 دستیابن به توسعه پایدارز تهرا ز وزارل کشور.

بندی و ارزیابن  ارایه یک مدل جدید در شناساین رتبه .(1393مسعودیز سمیه ) زادهز ع ن؛ قاضن

 .FANP, DEMATELو  FTOPSISهای  های بطرگ با استفاده از تکنیک عوامل مؤثر بر ریسک پروژه

 .های مهندسن صنایعز همدا ز شرکت ع م و صنعت ط وع فرزین اولین همایش م ن پژوهش

 امیررضاز تجدد ؛شمیدز پور رمضا  ؛مرضیهز یآباد شسنن دوغ؛ رضاین نیکز ابراهیم؛ کالها ز فرهاد

 تخصصی نشریج .کشور برق صنعت توسعه های پروژه های ریسک بندی اولویت و شناساین .(1394)

 .116-107 ز(1)49صدایع،   رددسی

تح یل تطبیقن رویکردهای  .(1394کایدا ز بهاره ) اکبریز زهرا؛ ؛شجاعنز پیام ؛ع ن محمدیز

های عمرانن در  های کشور بر اساس عم کرد پروژه بندی استا  گیری چند معیاره در اولویت تصمیم

 .50-27ز 12های راهبردی و م ن،  رصلدا ج سیاست .پایا  برنامه چهارم توسعه

 تأثیر .(1391فخریز سیروس ) مرادیا ز محسن؛ ؛بیگ وز جعفر ؛یماننز مجتبن ؛میز ابراهنمیمق

یابن  بر مکا  تأکیدبا )منطقه شمال تنگه هرمط پدافند غیر عامل در بر  نزاگرس جنوب یژیومورفولوژ

 .112-77ز (48)12، یت نظا یریرصلدا ج  د .(نتیط ثقل جمعکمرا

 های استراتژی بندی اولویت یبرا جدید روت یک ارایه .(1393یطداننز عبدالرضا ) ممبیننز شسین؛

 .289-259 ز11 گذاری، سر ایج دانش رصلدا ج .خصوصن ایرا  بخش گذاری در سرمایه

تح یل ریسک در  .(1394صالحز شهناز ) محمود صالحنز شسن؛؛ عبدالمنافنز سعید؛ موغ نز ع یرضا

 .های پدافند هواین های بحرانن در پایگاه بندی ریسک شناساین و اولویت :های نظامن سازما 

 .69-43ز (58)15رصلدا ج  دیریت نظا ی، 

 زما  همسازی پیامدهای  شبیه .(ب 1393افشارز عباس ) خانطادیز مصطفن؛ ؛نصیرزادهز فرناد

رصلدا ج  رددسی عوران  .ها عدم قطعیت گرفتن نظرها بر روی هطینه و زما  پروژه با در  ریسک

 .11-3ز (1/1)30-2 شریف،

یک مدل تح ی ن برای تخصی   ۀارای .(الش 1393) مهدیز پرور روم ؛شامدز مازندرانن؛ فرنادز نصیرزاده

ن ریسک در پروژه  .75-69 ز(2)30-2 فص نامه مهندسن عمرا  شریشز .های ساخت کم 

را  و فرماندها  از انواع یمد ۀبندی استفاد اولویت نبررس .(1391پیوستهز اکبر ) ز شسین؛یبار یرینص

http://journal.sharif.ir/journals/sjce/?_action=article&au=3527&_au=%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C++%D8%B1%D9%88%D8%AD+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1
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 .120-93ز (45)12، یت نظا یریرصلدا ج  د .AHPقدرل به روت 

ها با رویکرد طراشن ساختار شکست  شناساین ریسک پروژه .(1394جابریز مجید )نظریز اشمد؛ 

 .15-2ز (1)26الوللی  رددسی صدایع و  دیریت تولید،  نشریج بین .ریسک

معاونت  .ها، چاپ اول در پروژه ک یت ریری د .(1387کیافرز بهراد ) ؛فرصت کارز اشسا  ؛ز اشمدنظری
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