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خالصه: اجرای پروژه ها در شرایط بدون ریسک غیر ممکن است و پیامد ریسک های به وجود آمده، اهداف سه 
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پروژه باید ریسک های مهم و حیاتی آن شناسایی و رتبه بندی شده تا بتوان با تخصیص هر کدام از ریسک ها به 
کارفرمایان و پیمانکاران، آثار و نتایج آن ها را مورد کنترل قرار داد. با توجه به نیاز راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
به سرویس دهی به لوکوموتیوهای مسافربری، در این پژوهش مجموعه نسبتا کاملی از معیارها )احتمال وقوع، اثر 
ریسک و احتمال کشف( با بکارگیری یکی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره معرفی و ساختار وزن دهی 
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ریسک های شناسایی شده از طریق روش وزن دهی ساده پرداخته شد و در نهایت ریسک تاخیر در ساخت )نبود 
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1- مقدمه
مورد  پر ریسک  از صنایع  یکی  عنوان  به  همواره  صنعت ساخت 
مطالعه و بررسی کارشناسان مدیریت پروژه قرارگرفته است. پروژه های 
ساخت به دلیل طبیعت فعالیت ها و فرآیندهایی که در بردارند، ساختار 
سازمانی که طلب می کنند و محیطی که در آن انجام می گیرند به 

صورت بالقوه در معرض انواع مختلف ریسک ها قرار دارند ]1[.
- ریسک های ناشی ازحوادث قهری مانند سیل و زلزله

- ریسک های مالی و اقتصادی مانند مشکالت اعتباری و تورم

- ریسک های فیزیکی مانند آسیب دیدگی کارگران یا خرابی سازه
- ریسک های سیاسی و زیست محیطی مانند تغییر در قوانین و 

بی ثباتی سیاسی
- ریسک های طراحی، مانند طراحی نامناسب و معیوب

- ریسک های مخصوص  صنعت ساخت مانند بهره وری نیروی کار 
و درخواست های مکرر تغییر

وجود چنین سبد متنوعی از ریسک ها در صنعت ساخت موجب 
شده تا تحقیقات زیادی در زمینه مدیریت این ریسک ها انجام شود. 
اگرچه حاصل این تالش های علمی، طرح و توسعه مدل ها و ابزارهایی 

https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode
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بوده  ساخت  صنعت  در  ریسک ها  و مدیریت  شناسایی  برای  متنوع 
است لیکن پروژه های ساخت هنوز هم عمال از سطح عملکرد مورد 
طراحان  و  مجریان  امروزه  دارند.  فاصله  بخش  انتظار و رضایت 
دستیابی  مسیر  در  زیادی  مشکالت  با  کشور  در  عمرانی  پروژه های 
چارچوب  در  پروژه ها  این  بنابراین؛  هستند،  روبرو  خود  اهداف  به 
]2[. چنین  نمی رسند  انجام  به  اولیه  شده  تعیین  زمان  و  هزینه 
به وضوح  نیز  ایران  وضعیت عملکردی در صنعت ساخت کشورمان 

قابل مشاهده است.
بر  ایران  اقتصادی  نظام  و ساز در  ساخت  صنعت  ویژه   اهمیت 
کسی پوشیده نیست. درسال 2008 ساخت و ساز در بخش مسکن 
پنج درصد تولیدات ناخالص ملی را تشکیل داده است. افزایش سالیانه 
بودجه طرح های عمرانی ملی نیز دلیل دیگری بر نقش کلیدی صنعت 
ساخت کشور است. از لحاظ کیفیت، بنا به گزارش وزارت مسکن و 
شهرسازی، عمر مفید سازه ها در ایران بین 20 تا 30 سال است در 
حالی که این عدد در کشورهای توسعه یافته بین 80 تا 100 است. 
در  متعدد  زلزله های  از  آمار خرابی های حاصل  به  نگاهی  همچنین، 
ایران در طول بیش از نیم قرن اخیر، از کیفیت سه عاملی، مصالح و 

ساخت در ایران حکایت می کند ]1[.
از لحاظ مدت زمان انجام پروژه، بر اساس گزارش های رسمی، از 
هر سه پروژه عمرانی یک پروژه با تاخیر مواجه می شود که ارزش ارزی 
این تاخیرات در سال های اخیر معادل 460 میلیون دالر برآورد شده 
است. بنا به مطالعات صورت گرفته توسط سازمان مدیریت و برنامه 
این  ملی،  عمرانی  پروژه های  نظارتی  گزارش  قالب  در  کشور  ریزی 
تاخیرات به دالیل متعددی روی می دهند که از میان آنها "مشکالت 
اعتباری" و "عدم آشنایی با مدیریت علمی" از عوامل عمده محسوب 
پروژه ها،  علمی"  "مدیریت  دهنده  تشکیل  عناصر  از  می شوند. یکی 
مدیریت  ابزارهای  یا  از روش  استفاده  عدم  است.  ریسک  مدیریت 
ریسک می تواند پروژه را در زمینه هزینه، زمان و کیفیت با مشکالت 

عدیده مواجه کند ]3[.
ریلی  نقل  و  حمل  بنایی  زیر  صنعت  توسعه  اهمیت  به  با توجه 
همگام با توسعه اقتصادی کشور و همچنین رشد روز افزون جمعیت 
و متعاقب آن افزایش تقاضای سفر و نیز نقش اساسی لوکوموتیو در 
ناوگان حمل و نقل ریلی، تعمیر و نگهداری لوکوموتیو و مجموعه های 
آن از اهمیت ویژه ای برخورداراست که نیاز به تخصص و تجربه کافی 

دارد. حفظ و نگهداری لوکوموتیوها که از سرمایه های اصلی صنعت 
حمل و نقل ریلی کشور می باشند نیازمند ایجاد دپوهای تجهیزاتی-
تعمیراتی بوده که این مهم در مناطق پر ترافیک حمل و نقل ریلی 
تاثیر بسزایی خواهد داشت. لذا با توجه به افزایش جمعیت، اجرای این 
پروژه به دلیل اهمیت آن جزء پروژه های زیربنایی در کشور محسوب 
در  گذاری  سرمایه  صرف  کشور  بودجه  از  عمده ای  بخش  که  شده 
بروز  عوامل  شناسایی  راستا،  در این  می گردد.  پروژه ها  این  اجرای 
ریسک و آگاهی از میزان و تاثیرات ریسک ها، موجب کاهش زمان و 

هزینه اجرا و همچنین افزایش کیفیت می شود.
 با شناخت مسائل و مشکالت اجرای این نوع پروژها، ریسک های 
را  دارند  وقوع  احتمال  آینده  در  و ریسک هایی که  پیوسته  وقوع  به 
نیاز، تجزیه  انجام تجزیه و تحلیل کیفی و در صورت  با  و  شناسایی 
این  بر  تا  گردیده  اهمیت ریسک ها مشخص  میزان  تحلیل کمی،  و 
اساس پاسخ مناسبی به بحرانی ترین آنها ارائه گردد. در این صورت 
می توان تصمیمات اصولی صحیح و سریع طی فرآیند اجرا تا زمان 

بهره برداری اتخاذ نمود ]4[.
در این پژوهش، توسعه دانش کاربردی در زمینه سنجش عملکرد 
پژوهش  نوع  می شود.  هدایت  آن  عملی  کاربرد  سمت  به  که  است 
کاربردی به این صورت است که در آن محقق به دنبال طراحی مدل 
پروژه  با  متناسب  شده  شناسایی  ریسک های  بندی  رتبه  و  ارزیابی 
سازی  پیاده  با  و  بوده  مشهد  راه آهن  تعمیراتی   - تجهیزاتی  دپوی 
نتایج آن در آینده مورد استفاده  روش مذکور سعی بر آن است که 

کاربردی قرار گیرد.
همچنین در این پژوهش به دلیل استفاده توام روش وزن دهی 
ساده )SAW( و روش تحلیل سلسله مراتبی )AHP(، و اینکه تاکنون 
از این روش ها در دپوی راه آهن استفاده نشده است دارای نوآوری می 
باشد. همچنین 100 ریسک جمع آوری شده در این پژوهش، بحرانی 
ترین ریسک، و همچنین مناسب ترین پاسخ به بحرانی ترین ریسک 

می تواند بعنوان مبنایی بر مطالعات آتی مورد استفاده قرار گیرد.
بررسی  در خصوص  پژوهش  این  اصلی  مبنای  اینکه  به  توجه  با 
ریسک می باشد، در ابتدا برخی تعاریف متداول در مورد این مفهموم 

بیان می گردد:
نگرش سنتی نسبت به ریسک نگاهی منفی گرایانه توام با زیان و 
خسارت بوده و با گذشت زمان و انجام تحقیقات و بررسی های جدید، 
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زاویه دید نسبت به مقوله ریسک جامع تر شده است. نظرات ارائه شده 
در ذیل به خوبی نوع نگرش سنتی و نوین را پیرامون ریسک نشان 

می دهد ]5[.
الف( نگرش سنتی

می تواند  که  قطعیتی  عدم  از  عبارتست  ریسک  سنتی  تعریف 
تاثیری نامطلوب داشته باشد که در نهایت منجر به خسارت یا زیان 
می شود، اما استفاده از فرآیند مدیریت ریسک در این راستا که تنها 
جنبه ای منفی را در نظر می گیرد در بهترین حالت می تواند ما را به 
اهداف تعیین شده پروژه برساند و بهبود انحرافات ایجاد شده در پروژه 

را نمی توان از چنین دیدگاهی انتظار داشت ]6[.
کرزنر1، ریسک را اندازه گیری احتمال و مقدار نرسیدن به اهداف 
از قبل تعریف شده می داند و به طور عمومی ریسک، نداشتن دانش 

از یک واقعه در آینده است ]7[.
ب( نگرش نوین

یا  ریسک ها  شامل  را  آن  ریسک،  مدیریت  به  اخیر  دیدگاه  اما 
خطرات )وقایع منفی( و فرصت ها )وقایع مثبت( می داند ]8[.

ریسک یک اتفاق یا شرایط عدم یقین می باشد که اگر اتفاق بیفتد 
تاثیر مثبت یا منفی بر اهداف پروژه دارد. به عبارت دیگر ریسک های 
ارتقای  منظور  به  نیز  فرصت هایی  شامل  تهدیدات،  بر  عالوه  پروژه 

اهداف پروژه می باشد ]9[.
المللی ایزو 1006:2003ریسک را به معنای عدم  استاندارد بین 
قطعیت معنا نموده یعنی هر دو جنبه منفی و مثبت را در بر می گیرد. 
استاندارد مدیریت پروژه امریکا )PMBOK(2 ریسک پروژه را رخداد 
یا  اثری مثبت  بپیوندد  اگر به وقوع  نامطمئن دانسته که  یا شرایطی 
منفی در حداقل یکی از اهداف پروژه مانند زمان، هزینه، محدوده و یا 

کیفیت می گذارد ]10[.
اما ریسک با عدم قطعیت3، که به آن عدم یقین یا عدم اطمینان 
نیز گفته می شود متفاوت است. گروهی از صاحب نظران مانند کرزنر 
معتقدند در حالت ریسک ما می توانیم احتماالتی را تخصیص دهیم، 

ولی درحالت عدم قطعیت، تخصیص یک احتمال ممکن نیست ]7[.
استاندارد مدیریت پروژه نیز عدم قطعیت را فقدان دانش درباره 
ریسک ها  شناسایی  در  آنها، به ما  شناخت  که  می داند  واقعه  یک 

1  Kerzner
2  Project Management Body of Knowledge 
3  Uncertainty  

کمک می کند ]11[. استاندارد PMBOK، حوزه های یازده گانه ای 
ترین  مهم  از  یکی  می کند.  ارائه  پروژه ها  منطق  مدیریت  جهت  را 
شاخه های دانش مدیریت پروژه که دغدغه اصلی بسیاری از مدیران 
پروژه نیز می باشد استفاده از ابزار مدیریت ریسک در پروژه ها و پیاده 
برای  به صورت کامال کاربردی می باشد. مدیریت ریسک  سازی آن 
اهداف مطلوب پروژه و  به  راه دستیابی  شناسایی عدم قطعیت ها در 
تعیین اقدامات مدیریتی برای اجتناب یا کمینه کردن ریسک و بهره 
برداری هر چه بهتر از فرصت های بدست آمده  بکار می رود. در حوزه 
مدیریت پروژه، بیشترین اثرات ریسک ها عبارتند از: عدم قطعیت در 
و حصول  تعیین شده  زمان  در  تعیین شده،  بودجه  با  پروژه  تکمیل 
کیفیت مورد نیاز. هدف از مدیریت ریسک، دور نگه داشتن ذی نفعان 

پروژه از این اثرات می باشد ]12[.
ریسک  مدیریت  مقوله  به  کاربردی  بصورت  که  پژوهش  این  در 
پروژه پرداخته شده است، پروژه دپوی تجهیزاتی - تعمیراتی راه آهن 
سعی  و  شده  گرفته  نظر  در  میدانی  مطالعات  پایه  عنوان  به  مشهد 
گردیده با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و انجام مطالعات میدانی، 
و  مورد شناسایی  پروژه  این  مطلوب  اهداف  بر  گذار  اثر  ریسک های 
ارزیابی قرار گرفته و بر اساس یک سری معیارها اولویت بندی گردند. 
سپس از این نتایج به صورت مستقیم جهت برنامه ریزی واکنش به 

ریسک ها در جهت بهبود وضعیت اجرای پروژه استفاده نمود.
در این پژوهش از استاندارد PMBOK استفاده شده است به دلیل 
 ،PRINC2 اینکه علی رغم سایر استاندارهای مدیریت پروژه )همچون
JPMF ،APM، و غیره(، استاندارد PMBOK استاندارد آمریکایی 

بوده و شامل 6 فرآیند مدیریت ریسک می باشد. این استاندارد با تالش 
گروه بسیار بزرگی از دست اندرکاران مدیریت پروژه گردآوری شده و 
این اشخاص بوده  الگوهای موفق و تجربه های  نیز  مبنای تدوین آن 
است و نه تئوری محض. همچنین تا کنون پنج ویرایش برای آن ارائه 
گردیده است. لذا به همه فرآیند ها به صورت کامل اشاره کرده است. 
عام  مقبولیت  سادگی،  آن ،  بودن  جامع  استاندارد  این  قوت  نقاط  از 
استفاده کنندگان و تضمینش برای اجرای درست کار است. به همین 

دلیل در این پژوهش از این استاندارد استفاده شده است.

2- روش تحقیق
این پژوهش شامل سه قلمرو بوده که بشرح ذیل تشریح می گردد:
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جدول 1. پیشینه مختصری از مطالعات داخلی و خارجی و روش های ارزیابی ریسک
Table 1. Literature review of domestic and foreign studies about risk assessment methods های ارزیابی ریسک . پیشینه مختصری از مطالعات داخلی و خارجی و روش 1جدول 

 
تاریخ  نویسندگان  متد مطالعه  عنوان مقاله/پایان نامه   ردیف 
1396 حسن ایزدی  تحلیل سلسله مراتبی   ساخت حاصل از    یشناسایی و مدیریت ریسک بالیای طبیعی و انسان

مطالعه موردی: سد هراز شهرستان    سدها با استفاده از تکنیک  
آمل 

1 

 علی شکور،  1396
فضل اله کریمی قطب  

 آبادی 

های روستایی در برابر زلزله  گاه تحلیل ریسک آسیب پذیری سکونت  متد  
 :روستاهای شهرستان المرد( )مطالعه موردی  

2 

 سعید دهقان و  1396
 قاسم پرستاری 

ساختمانی) مطالعه  سنگمدیریت و تحلیل ریسک ایمنی در معادن متد  
 موردی: معادن سنگ محالت( 

3 

 4 های سازگار با محیط زیست مدیریت ریسک ساخت  فازی   و   روغنیآریا 1395

و    منطق فازی و   علی یگانه 1395
 

 5 های قاب فوالدی سبک )ال اس اف( مدیریت ریسک در سازه 

1395 فضلیعبدالرضا  های ساختمانی بزرگ در بخش خصوصی  شناسایی دالیل تاخیر پروژه  تحلیل شبکه  
، مورد مطالعاتی:     ها با استفاده از روش  و اولویت بندی آن 

های ساختمانی در مشهد پروژه 

6 

1395 مهدی کماسی ،  
سروش شرقی 

روش در خت تصمیم،  
 فازی   

های سطحی و اولویت بندی عوامل موثر در آلودگی  ارزیابی کیفی آب
ها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی  این آب

7

1395 وحیدرضا 
 صادق منش 

متد   مدیریت ایمنی و کیفیت در صنعت آسانسور با استفاده از تکنیک   8

1395  محسن حجازی 
جوشقایی 

استفاده از دانش مدیریت ریسک پروژه برای تدوین راهبردهای بهبود   تکنیک  
خصوصی شهری )مطالعه موردی:  های عمومیمشارکت در پروژه 

پروژه مشارکتی شهرداری مشهد( 

9

1395 محسن شفیعی نیک  
آبادی،مجتبی شفیعی   

نیک آبادی 

و روش تحلیل   روش  
سلسله مرتبی

های عمرانی با توجه به  ارزیابی و رتبه بندی پروژه توسعه مدلی برای  
ساخت )مورد مطالعه:  احتمال وقوع ریسک و تاثیر آن در عملکرد

های عمرانی یک رده نظامی( معاونت مهندسی و مجری طرح 

10

1395  محسن امیدوار ، 
 فرشته نیرومند 

سلسله مراتبی فازی  تحلیل
و اعداد خاکستریی بازه    

و منطق  فازی  و تئوری    ای  
 خاکستری

مبتنی بر اصول تصمیم   ارزیابی ریسک با استفاده از روش  
، منطق فازی و تئوری خاکستری )  چندمعیاره  گیری

های سقفی( مطالعه موردی: جرثقیل

11

1394 و   تحلیل سلسله مراتبی   منا مرادپور 
متد  

بهترین فنون مدیریت دانش برای بهبود  ایجاد یک سیستم انتخاب  
مدیریت ریسک پروژه )مورد مطالعه: پروژه برق منطقه ای مشهد( 

12

های عمرانی و ارائه  های ادعاهای ایجاد شده در پروژه بررسی  و  پرسشنامه احد سعیدیان  1394
 های اجراییپیشنهاد 

13 

 بابک امیر  1394
 سرداری 

،مراتبی  تحلیل سلسله
  متد

های ساخت و تحلیل آن شناخت و اولویت بندی علل دعاوی در پروژه 
های شبکه  های تصمیم گیری)مطالعه موردی: پروژه بر مبنای مدل 

 جمع آوری فاضالب شهر مشهد( 

14 

1394  رضا محمد 
 نژاد بیدخت 

و پرسشنامهآزمون فریدمن شهری  قطار    2شناسایی و مدیریت ریسک در احداث پروژه خط  
مشهد 

15
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الف- قلمرو مکانی: به لحاظ موقعیت جغرافیایی، محدود به راه آهن 
مشهد و مطالعات میدانی صرفا در مورد پروژه دپوهای تجهیزاتی - 
به  راه آهن صورت گرفته است. مصاحبه ها عمدتا محدود  تعمیراتی 
ارکان اصلی پروژه اعم از مدیران پروژه، مشاورین و پیمانکاران و نیز 

تعدادی از کارشناسان در فرآیند تحقیق می باشد.
ب- قلمرو زمانی: تحقیق حاضر از لحاظ زمانی در سال 96 انجام 

گرفته است.
ج– قلمرو موضوعی: به لحاظ موضوعی به بحث شناسایی ریسک های 
پروژه دپوی تجهیزاتی - تعمیراتی راه آهن مشهد که به عنوان یکی از ارکان 
اصلی مدیریت پروژه است، می پردازد و درصدد است تا با انجام تجزیه و 
تحلیل ریسک ها به کمک روش وزن دهی ساده )SAW(1 میزان اهمیت 

1  Simple Additive Weighting

تاریخ نویسندگان متد مطالعه عنوان مقاله/پایان نامه  ردیف
2167  

 
طوفان مغزی، پرسشنامه، 

 شاخص اهمیت نسبی 
61 رتبه بندی عوامل تاخیر در پروژههای ساختمانی پس از انقالب مصر

2161  
  

    

 

روشهای مدیریت پروژه، 
مصاحبه و پرسش نامه، آزمون 

 خی دو

های ساختمانی درمصربا های اخیر  احتمالی پروژهریسکشناسایی 
 2169تا ژانویه  2166توجه به متغیرهای سیاسی و اقتصادی از ژانویه 

67

2161  
   

)ساخت  های روشی یکپارچه برای رتبه بندی ریسک در پروژه
 ، بهره برداری، انتقال(

68

2161 

 

استفاده از نظر متخصص برای ارزیابی ریسک: مطالعه موردی یک  نظرخبرگان، 
 پروژه ساخت و ساز با استفاده از یک ابزار برنامه ریزی ریسک

63

2169 

 

های های تصمیم گیریروش
 چند معیاره، 

21 ارزیابی چند معیاره ریسک یک پروژه ساختمانی

2167 
 فازی 

در عوامل بحرانی ریسکیک رویکرد فازی جدید برای شناسایی 
 نگهداری و تعمیر مدیریت

26

پرسشنامه، روش دلفی، ضریب   2169
 همبستگی کندال

یک مطالعه تفضیلی در مورد عوامل مهم ریسک در برون سپاری 
 داخلی و خارجی پروژهای توسعه نرم افزار: مطالعه دلفی دو گروهی

22

طوفان مغزی، تحلیل سلسله   2164
 فازی مراتبی، 

 29 فازی در رتبه بندی ریسک یک مدل 

پرسشنامه، تحلیل فراوانی،  2161
 تاثیر احتمال 

24 ارزیابی عوامل ریسک در پروژه ساختمانی با استفاده از روش 

ماتریسهای ریسک ،نمودارهای   2166
(پیامد  –)فراوانی 

رتبه بندی ریسک وقایع به وسیله فاکتورهای فراوانی، پیامد و ضعف: 
 یک تکنیک رتبه بندی ریسک سه متغیره

21

 
  

ادامه جدول 1. پیشینه مختصری از مطالعات داخلی و خارجی و روش های ارزیابی ریسک
Table 1. Literature review of domestic and foreign studies about risk assessment methods
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هر ریسک را مشخص نماید تا بر اساس آن چگونگی واکنش مناسب به 
بحرانی ترین ریسک تعیین شده و بتوان تصمیمات اصولی صحیح و سریع 

طی فرآیند اجرا تا زمان بهره برداری اتخاذ نمود.
فرضیات تحقیق که قباًل بررسی شده یا درست بودن آنها بدیهی 

است عبارتند از:
تعمیراتی   - تجهیزاتی  دپوی  پروژه  در  موجود  1- ریسک های 

راه آهن مشهد قابل شناسایی می باشند.
اولویت  را  ریسک ها  تکنیک SAW  می توان  از  استفاده  با   -2

بندی کرد.
به دو گروه اهداف اصلی و اهداف  این پزوهش  اهداف  همچنین 

فرعی تقسیم می گردند به بشرح زیر می باشد:
الف - اهداف اصلی

دپوی  پروژه  در  موجود  ریسک های  و رتبه بندی  شناسایی 
تجهیزاتی-تعمیراتی راه آهن مشهد 

ب - اهداف فرعی
1- شناسایی و استخراج ریسک های اجرایی پروژه های راه آهن 

با استفاده از مطالعات نظری، نظر خبرگان و بررسی اسناد و مدارک.
2- شناسایی معیارها درتعیین اولویت بندی ریسک های پروژه.

3- وزن دهی و اولویت بندی ریسک های شناسایی شده بر اساس 
.SAW مدل

3- پیشینه مطالعات در ارزیابی ریسک
برای شناسایی ریسک های پروژه ها روش های متعددی مطرح شده 
که هریک در شرایط خاص خود قابل استفاده است. یکی از موضوعات 
مرتبط با شناسایی ریسک ها، طبقه بندی ریسک ها است. طبقه بندی 

به  ریسک ها  شناسایی  امکان  که  می کند  ایجاد  ساختاری  ریسک ها 
کیفیت  و  بخشی  اثر  افزایش  باعث  و  شده  میسر  مند  نظام  صورت 
متفاوتی  دیدگاه های  مختلف  محققین  می شود.  شناسایی  فرآیند 
از  برخی  به  اند که  ارائه کرده  بندی ریسک ها  به نحوه طبقه  نسبت 

آن ها اشاره می شود.

4- جامعه آماری و حجم نمونه 
معموال در هر پژوهش، جامعه مورد نظر جامعه ای است که محقق 
مایل است درباره صفت یا صفت های متغیر واحدهای آن به مطالعه 
مدیران  برگیرنده  در  تحقیق  این  آماری  جامعه  رو  این  از  بپردازد. 
راه آهن، پیمانکاران و مهندسین مشاور درگیر در پروژه های راه آهن 
می باشد که با موضوعات و مباحث مطرح شده در این تحقیق آشنایی 
پاسخگویی داشته  افرادی که صالحیت  به همین منظور کلیه  دارند 

باشند جزء افرادی هستند که پرسشنامه ها را تکمیل خواهند نمود.

5- روش های جمع آوری داده ها و اطالعات 
در این پژوهش متناسب با روش تحقیق از دو نوع ابزار استفاده می شود. 
برای جمع آوری اطالعات مرتبط با ادبیات موضوع از موارد ذیل استفاده 
شده است: روش مطالعات کتابخانه ای )پایان نامه ها، کتب، مقاالت و 
مجالت پژوهشی، مدارک و اسناد، و...( همچنین برای جمع آوری اطالعات 

مرتبط با روش میدانی از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. 
 به منظور شناسایی ریسک های پروژه، ابتدا با مطالعات کتابخانه 
ای و جمع آوری اطالعات مورد نیاز از پروژه های مورد بررسی، ساختار 
مناسبی بر شکست ریسک ها تهیه شد. در جدول 2 ساختار شکست 

ریسک پیشنهادی برای پروژه مورد بررسی نمایش داده شده است.

 ساختار شکست پیشنهادی ریسک بر اساس  .2جدول 
 

 مصادیق نوع ریسک
 ی صنعت در حین پروژههااهداف عملکرد نامعقول، تغییر در فن آوری مورد استفاده یا در استاندارد ریسک فنی

 ی مدیریت پروژههاافی زمان و منابع، استفاده ضعیف از دیسیپلینتخصیص ناک ریسک بیرونی
، عدم کفایت یا هاباشند، فقدان اولویت بندی پروژهاهداف  هزینه، زمان و محدوده که ذاتا ًناسازگار می ریسک سازمانی

 ی سازمانهای منبعی با سایر پروژههاوقفه در سرمایه گذاری اولیه و تعارض
 ی کارفرما، ریسک آب وهواهاتغییر محیط قانونی یا مقرراتی، مسائل کارگری،تغییر اولویت وژهریسک مدیریت پر

 
  

PMBOK جدول2. ساختار شکست پیشنهادی ریسک بر اساس
Table 2. Proposed risk failure structure based on PMBOK
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نظرهای  ریسک،  شکست  ساختار  کمک  با  قسمت  این  در 
راه آهن  تعمیراتی   - تجهیزاتی  دپوی  پروژه  مدیران  و  خبرگان 
اجرای  از ریسک هایی که ممکن  است در طول  فهرستی  مشهد، 
مدیران  اختیار  در  لیست  این  شد.  آوری  جمع  دهند،  رخ  پروژه 
شد  خواسته  آن ها  از  و  قرارگرفت  مشهد  راه آهن  خبرگان  و 
هزینه،  )تاثیر  ریسک  تاثیر  و  کشف  احتمال   ، وقوع  احتمال  تا 
کنند. سپس  مشخص  را  ریسک  هر  کیفیت(  تاثیر  و  زمان  تاثیر 
مطالعات  ی  گسترده  )بررسی  مختلف  روش های  از  استفاده  با 
و خارج کشور، مطالعه ی  با شناسایی ریسک ها در داخل  مرتبط 
متعدد  مصاحبه  قبلی،  پروژه های  در  آموخته ها  درس  و  سوابق 
بعد  مرحلۀ  در  گردید.  ریسک شناسایی   100 متخصص(،  افراد  با 
معیار های  از  استفاده  با  شده  شناسایی  ریسک های  تمام  بین  از 
تاثیر ریسک و احتمال کشف به رتبه بندی ریسک  احتمال وقوع، 

می پردازیم.

6- شناسایی معیارها
ریسک  تحلیل  فرآیند  در  معیارها  تعیین  اهمیت  به  توجه  با 
همانگونه که به آن اشاره شد، با توجه به معایب ارزیابی و رتبه بندی 
ریسک در روش مرسوم که تنها از دو شاخص استفاده می شود؛ در 
از  جامع  و  بهتر  ارزیابی  برای  موضوع  ادبیات  مرور  با  پژوهش  این 
ریسک ها از سه شاخص استفاده شده است. این پژوهش با استفاده 
از سه معیار مدیریت ریسک در فرآیند ارزیابی و اولویت بندی قصد 
مطابق  پروژه ها  در  ریسک  تحلیل  برای  بهینه  و  جامع  مدلی  دارد 
جدول 3 ارائه نماید. تحلیل ریسک در مدل پیشنهادی با تحلیل سه 
معیار اصلی احتمال وقوع، تاثیر ریسک )تاثیر ریسک بر زمان، تاثیر 
ریسک بر هزینه، تاثیر ریسک بر کیفیت(، و احتمال کشف؛ صورت 

می پذیرد.

7- تکمیل پرسشنامه شماره یک توسط خبرگان
در این پژوهش به منظور استفاده از نظرات خبرگان در زمینه پروژه 
دپوی تجهیزاتی - تعمیراتی راه آهن مشهد، پرسشنامه شماره یک بر 
این  است.  شده  طراحی  شده  شناسایی  ریسک های  و  معیارها  اساس 
پرسشنامه که بین پنج نفر از خبرگان و متخصصین راه آهن مشهد توزیع 
و تکمیل گردیده شامل صد ریسک شناسایی شده و سه معیار اصلی 
می باشد که بر اساس طیف اعداد یک تا پنج برای هرمعیار )احتمال وقوع 
و تاثیر ریسک( و اعداد یک تا ده برای معیار احتمال کشف در نظر گرفته 
شده است، و به هر یک از ریسک ها بازه  بین یک تا پنج و یک تا ده تعلق 
گرفت که بدین صورت پرسشنامه تکمیل گردید. به عنوان نمونه معیار 
احتمال وقوع درجدول 4 آمده است ]13[. در این پژوهش از روش وزن 
دهی ساده )SAW( استفاده شده است. این روش از حاصلضرب اوزان 
معیارها )پرسشنامه شماره دو( در ضرایبی که خبرگان به هر ریسک بر 

اساس هر معیار داده اند )پرسشنامه شماره یک( بدست آمده است.

8- تکمیل پرسشنامه شماره دو توسط خبرگان
تنظیم  زوجی  مقایسات  ماتریس  اساس  بر  دو  شماره  پرسشنامه 
شده است که به مقایسه سه معیار اصلی احتمال وقوع، تاثیر ریسک و 
احتمال کشف می پردازد. این پرسشنامه توسط پنج نفر از خبرگان و 

متخصصین راه آهن مشهد مطابق جدول 5 تکمیل گردید.
همانطور که از جدول 5 مشخص شده است قطر اصلی ماتریس 
که نشان دهنده مقایسه هر گزینه با خودش است، امتیاز یک یا همان 
ارجحیت یکسان درج شده است. مطابق این ماتریس، هر دو گزینه 
مثال  به طور  قرار می گیرند.  مقایسه های زوجی  با هم تحت  بار  دو 

 
 ی ارزیابی ریسکهامعیار .3جدول 

 
 توضیح معیارها

 انتظار تخمین زننده از رویداد ریسک احتمال وقوع
 ن پروژهتاثیر منفی ریسک بر زما تاثیر ریسک بر زمان
 تاثیر منفی ریسک برهزینه پروژه تاثیر ریسک بر هزینه
 تاثیر منفی ریسک بر کیفیت پروژه تاثیر ریسک بر کیفیت

 توانایی سازمان در پیش بینی وقوع ریسک احتمال کشف
 

  

جدول 3. معیار های ارزیابی ریسک
Table 3. Risk assessment factors
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یک بار معیار شماره یک با معیار شماره دو و در مقابل معیار شماره 
دو با معیار شماره یک مقایسه می شود، که به طور منطقی مقایسه 
دوم عکس مقایسه اول خواهد بود. بنابراین جهت صرف وقت کمتر 
قطر  باالی  قسمت  کافیست  تنها  نامنطبق  مقایسات  از  جلوگیری  و 
)خانه های  اصلی  قطر  پایین  قسمت  و  گردد  تکمیل  ماتریس  اصلی 
خاکستری ماتریس( نیازی به تکمیل شدن ندارند. برای مقدار دهی به 
مقایسه های زوجی دو گزینه، گزینه ای که در سطر مربوطه قرار دارد 
قرارگرفته  مربوطه  به گزینه ای که در ستون  نسبت  در صورت کسر 

مورد مقایسه قرار می گیرد.
در جدول  که  کّمی  اساس طیف  بر  زوجی  مقایسه های  ماتریس 
ابعاد  اهمیت  و  وزن  نهایت  در  می شود.  انجام  است،  شده  آورده   6
معیارها محاسبه خواهد شد. در جدول 5 نحوه امتیاز دهی به صورت 

مقایسه های زوجی دو گزینه با هم آورده شده است:

9- محاسبه اوزان معیارها 
معیارها  هست  نیاز  قبل(  مراحل  )در  معیارها  شناسایی  از  پس 
روش های  از  معیارها  اوزان  از  استفاده  با  بتوان  تا  شوند  وزن دهی 
برای  متخصص  پنج  از  پژوهش  این  در  کرد.  استفاده  گیری  تصمیم 
تعیین وزن معیارها استفاده شده است. هر یک از اعضای تیم، مقایسه 

زوجی خود را بر اساس پرسشنامه شماره دو برای معیارها ارائه کردند. 
سپس اطالعات از طریق میانگین هندسی مورد محاسبه قرار گرفت. 
از  پرسشنامه  پنج  ابتدا  معیارها  اوزان  محاسبه  برای  قسمت  این  در 
طریق میانگین هندسی به یک پرسشنامه نهایی تبدیل شد. حال برای 
را  زوجی  مقایسه های  ماتریس  از  ستون  هر  معیارها،  اوزان  محاسبه 
باهم جمع می نماییم. اکنون اعداد هر ستون را به عدد مجموع همان 
ستون تقسیم کرده ایم. حال اعداد در هرسطر را میانگین می گیریم، 

میانگین بدست آمده در هر سطر نشانگر وزن معیار آن سطر است.

10- رتبه بندی ریسک ها 
و  مستندات  بررسی  طریق  از  مرتبط،  ریسک های  شناسایی 
اطالعات پروژه های مشابه و همچنین بازبینی سوابق اجرای پروژه های 
اولویت بندی  به  از طریق پرسشنامه  پذیرفت. سپس  گذشته صورت 
ریسک های مرتبط پرداخته شده است. حال با استفاده از روش وزن 
دهی ساده به رتبه بندی ریسک پرداختیم. در این قسمت پرسشنامه 
توسط  می باشد  شده  شناسایی  ریسک   100 شامل  که  یک  شماره 
به  توجه  با  حال  گردید.  تکمیل  راه آهن  متخصصین  از  نفر  پنج 
به  است  کرده  مشخص  را  معیارها  اوزان  که  دو  شماره  پرسشنامه 
ریسک  هر  به  امتیازدهی  برای  می پردازیم.  ریسک  رتبه بندی 

 
 احتمال وقوع ریسک بر اساس استاندارد  .4جدول 

 رتبه احتمال وقوع توضیحات
 6 خیلی کم %1کمتر از 

 2 کم %21تا  1بین 
 9 متوسط %11تا  21بین 
 4 زیاد %71تا  16بین 

 1 خیلی زیاد %76بیشتر از 
 

  

PMBOK جدول 4. احتمال وقوع ریسک بر اساس استاندارد
Table 4. Probability of risk based on PMBOK

 نمونه ماتریس مقایسات زوجی .5جدول 
 

معیار شماره یکمعیار شماره دومعیار شماره سه

معیار شماره یک6
معیار شماره دو6

معیار شماره سه6
 

  

جدول 5. نمونه ماتریس مقایسات زوجی
Table 5. Sample of paired comparison matrix
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داده  معیار  هر  به  توجه  با  ریسک  هر  به  متخصصین  که  را  عددی 
از پرسشنامه  اوزان همان معیار  رابا  است )پرسشنامه شماره یک( 
شماره دو ضرب می نماییم. اکنون برای هر ریسک شناسایی شده 
را  عدد  سه  که  است  آمده  بدست  عدد  سه  معیار  سه  به  توجه  با 
را  روش  این  شود.  مشخص  ریسک  آن  امتیاز  تا  می نمایم،  جمع 
به عنوان مثال  انجام می دهیم.  100 ریسک شناسایی شده  برای 
)نبود  ساخت  در  تاخیر  ریسک  امتیاز  محاسبه  برای   7 جدول  در 

انجام گردید. به صورت ذیل  سیستم جامع مدیریت( 
توسط  که  عددی  ساخت  در  تاخیر  ریسک  محاسبه  برای  حال 
پرسشنامه شماره یک برای هر معیار بدست آمده است را با اوزان هر 

معیار )پرسشنامه شماره2( ضرب می نماییم.
 احتمال وقوع ×وزن معیار احتمال وقوع + تاثیر ریسک×وزن معیار 

تاثیر ریسک + احتمال کشف ×وزن معیاراحتمال کشف
توسط  که  اهمیتی  درجه  پرسشنامه ها  آوری  جمع  از  پس 
کّمی  اعداد  به  را  بود  شده  داده  ریسک ها  از  هریک  به  خبرگان 
تهیه  مربوطه  ماتریس  هندسی،  میانگین  از  استفاده  با  و  تبدیل 
زوجی  مقایسات  اساس  بر  نیز  اهمیت  ضرایب  بردار  می شود. 
ساده  تجمعی  دهی  وزن  روش  از  استفاده  با  سپس  آمد،  بدست 
 100 بین  از  پژوهش  این  در  پرداختیم.  ریسک ها  رتبه بندی  به 

صورت  خبرگان  توسط  که  امتیازدهی  با  شده  شناسایی  ریسک 
پرداخته شد که در جدول  اولویت بندی ریسک ها  به  بود،  گرفته 
سیستم  )نبود  ساخت  در  تاخیر  ریسک  است،  شده  مشخص   8
به  به خود اختصاص داده و  را  امتیاز  باالترین  جامع مدیریت( که 

شد. شناخته  ریسک  بحرانی ترین  عنوان 

11- انتخاب پاسخ مناسب به بحرانی ترین ریسک 
روش  از  استفاده  با  شده  شناسایی  ریسک های  آنکه  از  پس 
وزن دهی تجمعی رتبه بندی گردیدند، باالترین امتیاز، ریسک بحرانی 
را نشان داد. حال باید به آن ریسک پاسخ داد. پس از آنکه بحرانی ترین 
ریسک  شناسایی شد، برای مقابله با ریسک بحرانی استراتژی هایی 
جهت پاسخ ارائه شده است که در این پژوهش برای پاسخ به ریسک 
بحرانی از روش تحلیل سلسله مراتبی )AHP(1 استفاده شده است. 
بدین صورت که از هفت معیار و چهار گزینه برای تعیین پاسخ مناسب 

استفاده شده است که در ادامه به آن اشاره گردیده است.

12- معیارهای ارزیابی اثر بخشی پاسخ ها
 مناسب بودن پاسخ: پاسخ در نظر گرفته شده باید متناسب با نوع 

1  Analytical Hierarchy Process

 
 

 زوجی معیارهاهای مقایسهطیف مورد استفاده در  .6جدول 
 

 درجه اهمیت در مقایسه دو به دو مقدار عددی
 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت یکسان 6
 کمی مرجح یا کمی مهم تر یا کمی مطلوب تر 2
 قوی ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت 9
 ترجیح یا اهمیت یا مطلوبیت خیلی قوی 4
 کامال مرجح یا کامال مهم تر یا کامال مطلوب تر 1

 
  

جدول 6. طیف مورد استفاده در مقایسه های زوجی معیارها
Table 6. Spectrum used in paired comparison of factors

 ریسک تاخیر در ساختمحاسبه امتیاز  .7جدول 
 

 احتمال کشف تاثیر ریسک احتمال وقوع عنوان ریسک
 4 463/9 68/4 ریسک تاخیر در ساخت )پرسشنامه شماره یک(

وزن معیارها بدست آمده توسط ماتریس مقایسات زوجی )پرسشنامه 
 281/1 41/1 211/1 شماره دو(

 
  

جدول 7. محاسبه امتیاز ریسک تاخیر در ساخت
Table 7. Risk of delay in construction
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 مشهد آهنراه تعمیراتی –ی پروژه دپوی تجهیزاتی هافهرست ریسک .8جدول

 عنوان ریسک رتبه
امتیاز  285/0 46/0 255/0

 احتمال  ریسک
 وقوع

تاثیر 
 ریسک

احتمال 
 کشف

 77/9 4 463/9 68/4 احتمال تاخیر در ساخت 6
 471/9 4 913/9 67/9 طراحی وری و بررسی اطالعات کم قبل ازآاحتمال جمع 2
 196/9 436/2 418/9 812/2 تهیه مشخصات فنی نامناسباحتمال  9
 169/9 2 33/2 682/4 و بودجه هااحتمال برنامه ریزی ضعیف زمانبندی 4
 346/2 71/2 189/9 147/2 احتمال فقدان استانداردهای طراحی و عملکردی 1
 399/2 81/2 111/2 12/9 احتمال دوره طوالنی بین طراحی و زمان مناقصه 1
 392/2 14/2 12/9 81/2 های مشاور طراح ضعیفاحتمال به کارگیری شرکت 7
 392/2 2 2/9 727/9 احتمال عدم تخصیص به موقع منابع مالی 8
 837/2 912/2 41/9 43/2 احتمال کیفیت و تدارکات ضعیف مصالح 3
 87/2 619/9 871/2 111/2 احتمال عدم اصالحات به موقع اشتباهات 61
 818/2 116/6 117/9 31/9 احتمال کمبود پول نقد 66
 899/2 912/2 34/2 677/9 ی جدید در اجراهااحتمال عدم بکارگیری تکنولوژی 62
 829/2 746/6 19/2 979/4 احتمال تاخیر در پیشرفت پرداختها )مشکالت مالی( 69
 861/2 92/6 118/9 69/9 احتمال عدم دقت طراح در طراحی 64
 819/2 677/9 91/9 43/2 روش طراحی نامناسب توسط طراحاناحتمال  61
 711/2 613/2 91/9 912/2 اجرای احتمال تضاد طرح کل پروژه با ضوابط طرح 61
 747/2 92/6 69/9 146/9 احتمال عدم تامین اعتبار و بودجه کافی پروژه 67
 723/2 147/2 647/9 711/2 احتمال تاخیر در بررسی و تایید اسناد طراحی 68
 721/2 81/2 113/2 712/2 احتمال عدم دقت در موارد احتمالی متن قرارداد 63

های غلط اجرای احتمال انتخاب روش اجرای نامناسب و تکرار روش 21
 138/2 746/6 624/9 9 گذشته

 احتمال پیچیدگی پروژه از لحاظ طراحی و اجرایی 26
 121/2 39/2 314/2 789/6 )نوع پروژه ، مقیاس پروژه و غیره (

های سرمایه گذار در طول اجرای پروژه وعدم احتمال حفظ دارایی 22
 112/2 147/2 819/2 711/2 تخلیه مالی وی در آغاز کار درصورت مشارکت

 133/2 161/6 672/9 711/2 احتمال کمبود تسهیالت پروژه 29
 132/2 912/2 122/2 33/2 احتمال عدم هماهنگی و ارتباط بین عوامل ساخت 24
 187/2 71/2 881/2 888/6 هااحتمال جزئیات نا واضح و کم در طراحی 21
 117/2 821/2 197/9 49/6 احتمال عدم دقت در پروسه مناقصه 21
 11/2 912/2 314/2 613/2 هااحتمال کمبود تجربه مشاور وتیم طراحی در پروژه 27

ی و به دنبال آن های پیمکانکار اصلاحتمال تاخیر در صورت وضعیت 28
 141/2 746/6 911/9 77/9 پیمانکار جزء

 192/2 61/2 726/2 111/2 احتمال اختالف بین تیم اعضای طراحی 23
 129/2 746/6 387/2 11/2 احتمال کمبود کارگر باتجربه 91
 118/2 782/6 646/9 67/2 احتمال تحریم و نوسانات قیمت 96
 488/2 161/6 372/2 139/2 حدوده واحتمال ایجاد مشکالت در تعریف م 92

جدول8. فهرست ریسک های پروژه دپوی تجهیزاتی – تعمیراتی راه آهن مشهد
Table 8. Risks of repair-maintenance depot of Mashhad Railway project
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 عنوان ریسک رتبه
امتیاز  582/0 64/0 522/0

 احتمال  ریسک
 وقوع

تاثیر 
 ریسک

احتمال 
 کشف

 129/2 746/6 387/2 11/2 احتمال کمبود کارگر باتجربه 91
 118/2 782/6 646/9 67/2 احتمال تحریم و نوسانات قیمت 96

 احتمال ایجاد مشکالت در تعریف محدوده و 92
 488/2 161/6 372/2 139/2 مشخصات پروژه

 418/2 161/6 492/9 782/6 احتمال در دسترس نبودن منابع 99
 41/2 2 331/2 2 کنندگان غیر قابل اعتماد احتمال تامین 94
 411/2 92/6 39/2 812/2 هااحتمال عدم برآورد صحیح هزینه 91
 449/2 147/2 764/2 782/6 احتمال عدم تامین تجهیزات 91
 442/2 22/2 116/2 237/2 احتمال چیدمان نامنظم کارگاه 97
 493/2 888/6 334/2 147/2 احتمال صدور دستور کار غلط 98
 498/2 782/6 17/2 39/2 احتمال تغییر نرخ ارز 93
 494/2 237/2 497/2 18/9 احتمال تعریف نادرست از اتمام واقعی 41
 429/2 161/6 71/2 39/2 احتمال افزایش تورم 46

ها توسط مشاور و احتمال تاخیر در رسیدگی به صورت وضعیت 42
 429/2 161/6 824/2 712/2 کارفرما

 469/2 782/6 679/9 746/6 احتمال عدم وجود تجهیزات 49
 418/2 782/6 192/2 71/2 احتمال خطاها و اشتباهات انسانی قبل، حین و بعد از بهره برداری 44
 411/2 618/2 181/2 613/2 احتمال تجربه ناکافی پیمانکار 41

احتمال بالیای طبیعی)زلزله، زمین لرزه القایی، طوفان، سیل و  41
 93/2 746/6 474/9 648/6 های تندو...(باران

 98/2 92/6 37/2 43/2 احتمال ارائه پیشنهاد پایین هنگام مناقصه پروژه 47
 911/2 746/6 119/2 711/2 احتمال پیمانکاران جزیی غیر قابل اعتماد 48
 911/2 147/2 771/2 374/6 احتمال تغییر طراحی توسط کارفرما در طول پروژه 43
 912/2 746/6 78/2 237/2 احتمال دست کم گرفتن طرح بودجه طرح 11
 912/2 116/6 871/2 237/2 احتمال سرما و یخبندان 16
 926/2 746/6 797/2 613/2 احتمال مدیریت و برنامه ریزی ضعیف تجهیزات 12
 967/2 782/6 393/2 789/6 احتمال کمبود تجربه 19
 914/2 746/6 191/2 11/2 احتمال عدم مهارت کارگران 14
 23/2 14/2 721/2 782/6 احتمال مشاجرات بین کارگران 11
 287/2 618/2 118/2 141/9 احتمال بی توجهی به مدیریت پروژه 11
 278/2 2 48/2 22/2 احتمال تاخیر در انجام بازرسی و آزمایش 17
 211/2 161/6 668/9 161/6 های مالی جهانیاحتمال بحران 18
 212/2 147/2 764/2 149/6 احتمال عدم نیروی متخصص برای مونتاژ/نصب 13
 21/2 2 491/2 912/2 احتمال کمبود نمایندگان الیق از طرف کارفرما 11
 246/2 116/6 34/2 746/6 هااحتمال شکست در صورت در نظر گرفتن تمام هزینه 16
 246/2 2 99/2 912/2 احتمال بازرسی کم کارگاه 12
 299/2 147/2 41/2 147/2 احتمال کمبود استانداردها و مقررات ایمنی 19
 299/2 237/2 29/2 613/2 های دولتی نامناسباحتمال سیاست 14
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 عنوان ریسک رتبه
امتیاز  582/0 64/0 522/0

 احتمال  ریسک
 وقوع

تاثیر 
 ریسک

احتمال 
 کشف

 223/2 149/6 441/2 43/2 احتمال عدم آموزش پیمانکاران و مدیران و توجیه کارگران جدید 11
 229/2 782/6 77/2 746/6 احتمال تحویل دیر هنگام مصالح 11
 261/2 746/6 717/2 746/6 احتمال عدم ثبات محیط سازمانی 17
 264/2 147/2 118/2 782/6 احتمال تغییر مکرر پیمانکاران جزئی 18
 211/2 92/6 11/2 11/2 احتمال عدم تجهیز به موقع کارگاه 13
 619/2 161/6 824/2 149/6 احتمال نبود تضمین اجرایی 71
 642/2 782/6 82/2 963/6 آتش سوزیاحتمال انفجار و  76
 697/2 746/6 119/2 149/6 احتمال شرایط فورس ماژور 72
 182/2 2 131/2 241/6 احتمال بررسی نادرست مکان پروژه 79
 429/2 161/6 721/2 49/6 های سازمانیاحتمال الزامات در اولویت 74
 198/2 2 33/6 618/2 احتمال عدم تهیه برنامه ایمنی 71
 127/2 147/2 118/2 782/6 احتمال ترک کارپیمانکاران جزئی 71
 168/2 92/6 496/2 147/2 احتمال حوادث برای نیروی انسانی و تجهیزات 77
 113/2 782/6 471/2 49/6 احتمال امنیت کارگران 78
 118/2 161/6 16/2 149/6 احتمال شرایط نامساعد جوی وباد شدید 73
 111/2 116/6 91/2 888/6 دعاوی متعدد توسط پیمانکاراناحتمال ایجاد  81
 334/6 161/6 48/2 149/6 احتمال واقعی نبودن هزینه ثبت شده در بسته کاری 86
 319/6 161/6 183/2 91/2 احتمال مدیریت و نظارت ضعیف کارگاه 82
 312/6 2 771/6 22/2 احتمال عدم استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی 89
 341/6 161/6 839/6 88/6 احتمال استرس بیش از حد پیمانکاران 84
 967/2 161/6 969/2 746/6 احتمال عدم حمایت مدیر ارشد 81
 396/6 2 62/2 161/6 احتمال دخالت دولت در مراحل اجرا 81

ی پروژه به علت باال رفتن هزینه ساخت احتمال کاهش ارزش افزوده 87
 پروژهبه خاطربزرگ مقیاس بودن 

 
888/6 

 
11/2 

 
746/6 

 
32/6 

 369/6 92/6 979/2 746/6 احتمال تغییرات در قوانین و مقررات دولتی 88
 317/6 116/6 631/2 782/6 احتمال صدمات و جراحات نیروی کار در پروژه 83
 311/6 92/6 413/2 149/6 هااحتمال حذف یارانه 31
 3/6 746/6 91/2 241/6 احتمال نا امنی محل پروژه 36
 836/6 746/6 242/2 963/6 احتمال ایجاد تغییر در عوامل کارفرما یا مشاور 32
 879/6 2 73/6 888/6 های سازمانها و سیاستاحتمال تغییر در اولویت 39
 819/6 746/6 333/6 746/6 احتمال آسیب به وسایل و تجهیزات 34
 812/6 116/6 621/2 746/6 احتمال تغییر عوارض و حقوق گمرکی 31
 842/6 782/6 811/6 88/6 هااحتمال بی انگیزشی و کوتاهی در انجام مناسب مسئولیت 31
 899/6 92/6 471/2 241/6 احتمال توقف کار به علت وقوع مشکالت پزشکی 37
 827/6 161/6 887/6 618/2 احتمال عدم برگزاری جلسات نامنظم ایمنی 38
 784/6 618/6 121/2 888/6 سطح هوشیاری پاییناحتمال بی احتیاطی و  33
 131/6 116/6 67/2 6 احتمال اعتصابات کارگران 611
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و ماهیت ریسک باشد. یعنی مدیر پروژه نباید زمان و منابع ارزشمند 
نادیده  قیمت  به  اهمیت،  کم  ریسک های  با  برخورد  صرف  را  خود 

گرفتن تهدیدها و فرصت های مهم کند.
امکان پذیری پاسخ: پاسخ در نظر گرفته شده باید با توجه به زمان، 
نیرو و هزینه برخورد با ریسک، از میزان بودجه تخصصی فراتر نرود. 
یعنی هر یک از پاسخ های ریسک باید دارای بودجه توافق شده ای 

باشد. که با توجه به بودجه کل پروژه، امکان پذیر باشد.
محدوده قابل اقدام بودن: برخی ریسک ها نیازمند فوری بوده و 
برخی دیگر خیر. برای پاسخ به ریسک ها باید محدوده زمانی تعریف 

شود که مطابق آن اقدامات صورت گیرد.
قابلیت دستیابی: پاسخ هایی که به لحاظ فنی، قانونی و یا بسته به 
توانایی پاسخ دهنده قابل دستیابی نیستند قابل پیگیری نخواهند بود. 
بعنوان مثال ریسک کاهش نرخ بهره وری را نمی توان با لغو تعطیالت 
و افزایش ساعت کاری پاسخ داد زیرا با توجه به قانون کار، امکان پذیر 

نمی باشد.
و  پاسخ  اعمال  از  پس  ریسک  نظری  ارزیابی  با  پاسخ:  ارزشیابی 
می توان  پاسخ  اعمال  از  پیش  پروژه  ریسک  وضعیت  با  آن  مقایسه 

ارزیابی را انجام داد.  
تعیین متولی پاسخ: برای هر پاسخ باید فرد مشخصی انتخاب شود. 

اگرچه وی می تواند مسئولیت خود را به شخص دیگری انتقال دهد.
توافق ذینفعان: قبل از اعمال پاسخ ها، باید اجماع ذینفعان پروژه 
ریسک جلب  اصلی  متولیان  موافقت  با  اینها  بر  عالوه  تحصیل شود. 

شود تا پاسخ ها به افرادی که تمایل ندارند تحمیل نگردد.
هریک از پاسخ های پیشنهاد شده، پیش از اجرا باید درمقابل هفت 
پاسخ های  که  گردد  حاصل  اطمینان  تا  شود  آزمایش  فوق  شاخص 

موثر خواهند بود.
با توجه به اینکه ریسک های شناسایی شده رتبه بندی گردیدند 
عنوان  به  مدیریت(  جامع  سیستم  )نبود  ساخت  در  تاخیر  ریسک  و 
بحرانی ترین ریسک پروژه دپوی تجهیزاتی - تعمیراتی راه آهن مشهد 
شناخته شد، در این قسمت چهار پاسخ برای ریسک تاخیر در ساخت 
به شرح ذیل می  انتخاب گردید که   ) )نبود سیستم جامع مدیریت 

باشند:
استاندارد  اساس  بر  پروژه  مدیریت  سیستم  سازی  پیاده   -1
PMBOK و بومی سازی آن در راه آهن مشهد با استفاده از استقرار 

سیستم مدیریت اطالعات پروژه و برگزاری دوره های آموزشی جامع 
مربوطه برای کلیه مسئولین پروژه

2- بکارگیری مدیران پروژه و مشاوران قوی و آشنا با تکنیک های 
مدیریت پروژه

3- ملزم کردن مشاور به بکارگیری ناظران آشنا به مدیریت پروژه 
جامع  دوره های  برگزاری  و  مشاور  قرارداد  در  درج  و  پروژه ها  در 

مدیریت پروژه برای ناظران
به  آشنا  کارگاه  سرپرست  جذب  به  پیمانکاران  کردن  ملزم   -4
اجرای  در  تکنیک ها  این  بکارگیری  و  پروژه  مدیریت  تکنیک های 

پروژه و درج این موضوع در اسناد پیمان
این پاسخ ها از طریق روش AHP، به عنوان گزینه بکار گرفته 
انتخاب  مناسب  پاسخ  شده  انتخاب  پاسخ  چهار  بین  از  تا  شده 
گردد. پرسشنامه شماره سه تهیه و در اختیار پنج نفر از خبرگان و 
ارزیابی  معیارهای  که  بدین صورت  گرفت.  قرار  راه آهن  متخصصین 
اثر بخشی پاسخ ها نسبت به هم مقایسات زوجی گردیدند. سپس هر 
کدام از پاسخ ها نسبت به هریک از معیارهای ارزیابی اثر بخشی پاسخ 
مقایسات زوجی گردیدند که در نهایت از بین چهار پاسخ تعیین شده، 
پاسخ بکارگیری مدیران پروژه و مشاوران قوی و آشنا با تکنیک های 
مدیریت پروژه به عنوان بحرانی ترین پاسخ به ریسک انتخاب گردید.

روش AHP از روش های متداول تصمیم گیری چند معیاره بوده 
و از دقت باالیی برخوردار می باشد. این تکنیک امکان فرموله کردن 
مسئله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می آورد. از طرفی معیارها و 
اینکه روش های  از هم مستقل می باشند. همچنین به علت  گزینه ها 
دیگر نیازمند انجام حجم باالیی از محاسبات هستند از اینرو از روش 

AHP در این پژوهش استفاده شده است.

چند  گیری  تصمیم  اینکه  به  توجه  با  پژوهش  این  در  همچنین 
 ،SAW ویکور،   ،ANP  ،AHP مانند  زیادی  متدهای  از  معیاره 
همین  فازی  مدل  و همچنین   ... و  و...(  دو  و  )یک  الکتره  تاپسیس، 
متدها تشکیل شده، امکان استفاده از این روش ها به طور جداگانه در 
مقاالت، حجم مقاله را افزایش می دهد به همین منظور در این مقاله 

تالش شده است از ادغام دو متد استفاده شود.

13- نتیجه گیری
پیشرفت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه مانند کشورمان 
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راه آهن  پروژه های  قبیل  از  زیربنایی  پروژه های  نیازمند  ایران 
است. بدین ترتیب پروژه های زیادی در کشور در حال اجرا است 
به  توجه  با  راه آهن  تعمیراتی   - تجهیزاتی  دپوی  پروژه های  و 
را  پروژه ها  این  از  بزرگی  افزایش سفرها سهم  و  گسترش شهرها 
قرار  مختلفی  ریسک های  معرض  در  که  داده  اختصاص  خود  به 
دارند. انجام این تحقیق در راستای تحقق مدیریت ریسک مناسب 
است  مشهد  راه آهن  تعمیراتی   - تجهیزاتی  دپوی  پروژه های  در 
که می تواند نقش قابل توجهی در رسیدن این پروژه ها به اهداف 

باشد.  داشته  تعیین شده 
در این پژوهش نتایج ذیل حاصل گردید:

از  آنها، استفاده  برای رتبه بندی  از شناسایی ریسک ها  1- پس 
SAW پیشنهاد شد. همچنین برای ارزیابی و اولویت بندی ریسک ها، 

پرسشنامه شماره یک در اختیار خبرگان و متخصصین راه آهن مشهد 
قرار گرفت و ریسک ها امتیازدهی گردیدند. در پرسشنامه شماره دو، 
معیار های اصلی مورد مقایسات زوجی قرارگرفتند که اوزان معیارها 
و  یک  شماره  پرسشنامه  تلفیق  از  گردید.  تعیین  خبرگان  توسط 
پرسشنامه شماره دو، ریسک های دپوی تجهیزاتی-تعمیراتی راه آهن 
مشهد اولویت بندی گردیدند، که از بین 100ریسک شناسایی شده، 
عنوان  به  مدیریت(  جامع  سیستم  )نبود  درساخت  تاخیر  ریسک 

بحرانی ترین ریسک در نظر گرفته شد.
 ،SAW 2- پس از شناسایی بحرانی ترین ریسک از طریق روش
 )AHP( مراتبی  سلسله  تحلیل  روش  طریق  از  پاسخ  ترین  مناسب 
تعیین گردید.  اینکه معیارها و گزینه ها مستقل می باشد  به  با توجه 
تنظیم  ریسک  ترین  بحرانی  به  پاسخ  برای  سه  شماره  پرسشنامه 
گردید. بدین صورت که هفت معیار و چهار گزینه بر اساس استاندارد 
PMBOK با استفاده از روش AHP  مقایسه های زوجی گردیدند. 

در نهایت از بین چهار گزینه پاسخ، گزینه بکارگیری مدیران پروژه و 
مشاوران قوی و آشنا با تکنیک های مدیریت پروژه به عنوان بحرانی 
ترین پاسخ به ریسک تاخیر در ساخت )نبود سیستم جامع مدیریت( 

انتخاب شد.
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