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خالصه: امروزه با پیشرفت دانش مدیریت پروژه و توسعه روش های مدیریتی، درصد شکست پروژه ها، کاهش قابل توجهی 
داشته است. با این وجود همچنان بسیاری از اهداف پروژه ها محقق نمی شود. یکی از مهم ترین فرآیندهایی که به شدت 
تحقق اهداف یک پروژه را تحت تأثیر قرار می دهد، مدیریت ریسک پروژه است. یکی از راه های مؤثر در مدیریت ریسک 
پروژه، شناخت و مدیریت پدیده ای به نام نشانگر ریسک می باشد که با وجود گذشت سالیان زیادی از ارائه این مفهوم ولی 
همچنان بسیار محدود به آن پرداخته شده است. هدف اصلی این پژوهش، تالش در ایجاد درک عمیق تر از این پدیده 
می باشد. شناخت و مدیریت این پدیده کمک شایانی به فرآیند مدیریت ریسک داشته و موجب می شود با داشتن زمان 
مناسب برای اتخاذ استراتژی، بهترین تصمیم گرفته شده و تأثیر منفی وقوع ریسک را کاهش داد. نوع قرارداد همواره نقش 
مؤثری در ایجاد ریسک دارد. لذا در این پژوهش جهت توسعه و تحلیل مفهوم پدیده ی نشانگر ریسک، روش طرح و ساخت 
با توجه به مزایا و اقبال روز افزون، انتخاب شده است و برای تبیین جایگاه و اهمیت نشانگر ریسک رابطه آن با تعدادی 
از ریسک های مهم به صورت کیفی تحلیل شده است. بدین منظور از طریق مطالعات کتابخانه ای، جدولی از ریسک های 
متداول این قراردادها و نشانگرهای ریسک از منابع موجود، شناسایی و گردآوری شده است. از طریق مصاحبه با خبرگان 
روابط ریسک، منشأ و نشانگر در چند ریسک با اهمیت باالتر بررسی، اعتبارسنجی و جدولی کاربردی از نشانگرها ریسک 

ارائه شده است که کمک شایانی به ذی نفعان جهت داشتن آمادگی بیشتر پاسخگویی دارد.
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1- مقدمه
یکي از عواملي که به شدت موفقیت و اهداف هر پروژه اي را مي تواند 
امکان  به مدیریت ریسک،  تأثیر خود قرار دهد، آگاهی نسبت  تحت 
شناخت ریسک و منشأ آن، درک آثار و نحوه ی صحیح پاسخگویی به 
تمام حوزه هاي دانش  بر  پروژه  آن مي باشد. مدیریت صحیح ریسک 
متعددی  پژوهش های  راستا  این  در  است.  تأثیرگذار  پروژه  مدیریت 
در  توجهي  قابل  جایگاه  دانش  این  از  کافی  شناخت  می دهد،  نشان 
راندمان  با  بهره وري  هم چنین  و  داشته  پروژه ها  تسریع  و  تسهیل 
نیز  ساختمان  صنعت  در  موضوع  این  دارد.  دنبال  به  را  منابع  باالتر 

جایگاه ویژه ای برای تمامی ذی نفعان کلیدی به خصوص کارفرمایان 
و پیمانکاران دارد. 

پژوهش های  از  بسیاری  در  که  همان گونه  ریسک  مدیریت  در 
علمی به آن پرداخته شده است، با شناخت دقیق تر از منشأ می توان 
این  پروژه داشت که  از ریسک های محتمل در هر  لیست کامل تری 
روش  انتخاب  جهت  پروژه  مدیران  به  شایانی  کمک  خود  موضوع 
مناسب پاسخگویی به ریسک می کند. با توجه به نامعین بودن ریسک، 
مطالعات و بررسی های انجام شده نشان می دهد، بسیاری از روش های 
پاسخ گویی توجیه خود را از دست می دهند، چرا که همواره نمی توان 
از  بسیاری  در  لذا  و  بود  آماده  ریسک ها  تمامی  به  پاسخگویی  برای 
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مواقع رویکرد پذیرش ریسک و یا پاسخ هایی با هزینه کمتر انتخاب 
تشخیص  را  ریسک  وقوع  یا  و  بروز  آستانه  بتوان  اگر  حال  می شود. 
داد، این امکان را ایجاد می کند که با صرف هزینه های کمتر در زمان 
خانه  از  خروج  برای  داشت.  ریسک  برای  مناسب تری  پاسخ  مناسب 
کسی همواره چتر به همراه ندارد، ولی شنیدن صدای رعد یعنی نیاز 

به چتر، حتی اگر باران نبارد!
در این پژوهش این مفهوم با نام نشانگر ریسک1 مورد بررسی و 
را  متعددی  منابع  پژوهشگر  راستا  این  در  است.  گرفته  قرار  ارزیابی 
بررسی و برای توسعه مفهوم از مقاالت مختلفی تحقیق کرده است. 
با  لکن  مشابه  کاماًل  تعریفی  با  را  مفهوم  این  مقاالت  و  منابع  اکثر 
از  استفاده  با  کرده اند.  معرفی  ریسک2  زودهنگام  هشداردهنده  نام 
کتاب راهنمای مدریت پروژه ی انجمن مدیریت پروژه تنها یک تفاوت 
شاخص میان نشانگرهای ریسک و هشداردهنده ی زودهنگام ریسک 
تشخیص داده شده است که نشان می دهد بخشی از هشداردهنده های 
نشانگر  عماًل  نامید.  ریسک  نشانگرهای  می توان  را  ریسک  زودهنگام 
زودهنگام  نام هشداردهنده  به  بزرگ تر  مفهوم  یک  از  ریسک جزیی 
ریسک می باشد. در بخش 2 به تعریف و تبیین ارتباط این دو پدیده 
پرداخته شده است. لذا با توجه یکسان بودن این دو مفهوم و منابع 
ادبیات  اند،  پرداخته  ریسک  نشانگر  بررسی  به  که  محدودی  بسیار 
تحقیق بیشتر به بررسی هشداردهنده زودهنگام ریسک پرداخته است. 
پیدا  علوم در حوزه های مختلف سرعت چشمگیری  امروزه رشد 
کرده است. در دانش مدیریت پروژه نیز پژوهشگران پیوسته به دنبال 
را  پروژه ها  موفقیت  درصد  بتوان  که  هستند  روش هایی  و  راهکارها 
مقاالت  و  دکترا  پایان نامه ی  در  کاظمی  که  همان گونه  داد.  افزایش 
خود نیز به آن اشاره کرده است، با وجود این تالش روزافزون و بهبود 
قابل توجه روش ها و تکنیک ها، اما همچنان شاهد شکست پروژه های 
از  پروژه ها  شدن  دور  که  رویکردهایی  از  یکی   .]1[ هستیم  زیادی 
از  موارد  از  بسیاری  در  می تواند  و  قرارداده  تأثیر  تحت  را  اهدافشان 
شکست پروژه جلوگیری کند، توجه به هشداردهنده های زودهنگام و 
نشانگرهای ریسک است. هرچند نمی توان با قطعیت شناسایی و توجه 
به این پدیده ها را برای جلوگیری از مشکالت کافی دانست و نمی توان 
موفقیت پروژه را تضمین کرد، لکن با اطمینان می توان از تأثیرگذاری 
این  برد.  نام  افزایش شانس موفقیت پروژه  این رویکرد در  و اهمیت 

1  Risk Trigger
2  Early Warning Sign (EWS) & Early Warning Indicator (EWI)  

مطلب را می توان در پژوهش محققان مختلفی دنبال کرد. در راستای 
توسعه مفهوم نشانگرهای ریسک، این پژوهش به شناسایی و یافتن 
نشانگرهای ریسک در تعدادی از ریسک های با اهمیت باال و متداول 
پرداخته است.  ارتباط آن ها  تحلیل  و  درقراردادهای طرح و ساخت3 
ادامه شناسایي  در  و  و ساخت،  ریسک هاي طرح  یافتن  و  مطالعه  با 
نشانگرهاي ریسک مي توان ریسک هاي این مدل از قرادادها را مدیریت 
و در زمان مناسب پاسخ متناسب داشت و در نتیجه بهره وري پروژه را 
ارتقاء داد. شناخت این پدیده و ارتباط آن با ریسک و فرآیند مدیریت 
پروژه ها  پیمانکاران  و  مشاوران  کارفرمایان،  به  را  امکان  این  ریسک 
مي دهد که در مقاطع مختلف با توجه به نشانگرهای موجود آمادگي 
را  به ریسک  پاسخگویي مناسب  استراتژي  انتخاب  را در جهت  الزم 

داشته باشند.
اولین بار ایگور آنسف با معرفی پدیده ای به نام سیگنال های ضعیف 
به این موضوع توجه کرد. او معتقد بود برای مدیریت مدرن در پروژه ها 
باید رویکردی متفاوت در برنامه ریزی داشت و راهکاری مناسب تر از 
استراتژی مقابله با غافلگیری ها در برنامه ریزی ها و مدیریت پروژه الزم 
به عالئم  توجه  و  پیشگیرانه  رویکردی  از  استفاده  او  به عقیده  است. 
به  اشاره  با  را  موضوع  این  اهمیت  وی   .]2[ است  تأثیرگذار  ضعیف 
که  می دهد  نشان  خود  مقاله  ابتدای  در  لینکون  آبراهام  از  جمله ای 
گفته است" اگر بتوانیم ابتدا دریابیم که در کجا هستیم و به چه چیزی 
انجام و  تمایل داریم، بهتر می توانیم قضاوت کنیم که چه کاری را 

چگونه انجام دهیم". 
با وجود آنکه که در زمینه هشداردهنده های زودهنگام ریسک نیز 
از آنسف پژوهشگرانی  نموده اند، لکن پس  فعالیت  پژوهشگران کمی 
چون نیکاندر و همکارنش ]3[ و همچنین کاظمی و همکاران ]1[ به 
تشریح این پدیده و بررسی راهکارهای شناسایی آن پرداخته اند. در 
این پژوهش تالش شده با بررسی منابع مختلف و جمع بندی آن به 
فهم این پدیده کمک و برای توسعه مفهوم و کاربردی شدن آن در 
ادامه به تحقیق و شناسایی آن در قراردادهای طرح و ساخت بپردازیم.

2- تعاریف و مفاهیم اساسی
برای درک بهتر پدیده نشانگر ریسک الزم است تعاریف و جایگاه 
آن در مدیریت ریسک، ارتباط آن با منشأ، راه های شناسایی و اهمیت 

3  Design and build (DB)
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نشانگر  شد،  اشاره  مقدمه  در  که  همان گونه  دانست.  را  آن  شناخت 
ریسک بخشی از پدیده هشداردهنده زودهنگام ریسک بوده و مفهوم 
تشریح  و  تعریف  ضمن  بخش  این  در  لذا  دارند.  یکسانی  تعریفی  و 
این دو پدیده و ارتباط مابین آن ها، با بهره گیری از مقاالت، کتاب ها 
و استانداردهای مختلف در خصوص هشداردهنده زودهنگام ریسک، 

مفهوم نشانگر ریسک نیز توسعه داده شده است.

2-1- ریسک و مدیریت ریسک
تخصیص ریسک به قراردادها اولین بار در سال 1978 پیشنهاد 
ادعاهای  بروز  از  حاصل  پیامد  و  احتمال  براساس  ریسک  که  شد 
شود.  محاسبه  و  شده  گرفته  نظر  در  پروژه  یک  طول  در  قراردادی 
ریسک "رویداد و یا مجموعه ای از رویدادهاست که ممکن است اتفاق 
بیفتد و بر دست یابی به اهداف اثرگذار باشد" ]4[ و یا به بیان موسسه 
مدیریت پروژه، "ریسک پدیده ای غیر قطعی که در صورت بروز، اثرات 
اهداف  به  توجه  با   .]5[ می گذارد"  پروژه  اهداف  بر  یامنفی  مثبت 
پژوهش، تعریفی که از ریسک مدنظر است، بر جنبه ی منفی ریسک 
آثار  وقوع،  محض  به  که  می شود  اتالق  رویدادی  به  و  داشته  تاکید 
 Royal منفی بر اهداف پروژه می تواند داشته باشد ]6[. »به نقل از
)Society)1991« با دانستن تعریف ریسک بهتر می توانیم مفهوم 

مدیریت ریسک را دریابیم. 
فرآیندها  و  رویکرد  اصول،  از  جامع  برنامه ای  ریسک  مدیریت 
برای شناسایی و ارزیابی ریسک به شمار می آید که به برنامه ریزی و 
پاسخ دهی به آن ریسک ختم می شود ]4[. به عقیده اسکروپکا هدف 
اساسی مدیریت ریسک اطمینان از انجام تمامی اقدامات الزم در مسیر 
عدم  که  پیامدهایی  اهم  از  مقابل  در  است.  پروژه  اهداف  به  رسیدن 
انحراف  ناتوانی در مدیریت آن دارد،  و  با ریسک  توانایی در مواجهه 
از بودجه بندی و افزایش هزینه ی پروژه می باشد ]7[. در همین راستا 
محقین فراوانی با بیان های مختلفی به اهمیت و ضرورت پرداختن به 
مدیریت ریسک پرداخته اند ]8-10[. به عقیده ادنان مدیریت ریسک 
روش مناسبی است که با آنالیز و پایش ریسک از اثرات منفی ریسک 
بر سرمایه درگیر در پروژه با کمترین هزینه می کاهد ]10[. این یعنی 
مدیریت ریسک نه تنها موجب افزایش هزینه های پروژه نمی شود، بلکه 
از بسیاری از انحرافات بودجه ای ناشی از اثرات رخداد ریسک ها کاسته 

می شود. 

عدم  با  خود  اهداف  به  رسیدن  راستای  در  عمرانی  پروژه های 
ریسک  مدیریت  روش های  اعمال  با  که  هستند  مواجه  قطعیت هایی 
می بایست تحت کنترل و پاسخگویی مناسب قرار گیرند. قراردادها که 
تبیین کننده رویه ها و تعهدات و اختیارات طرفین قرارداد می باشند، از 
لحاظ در نظر گرفتن و تسهیم ریسک های قابل پیش بینی از اهمیت 
ایجاد  باعث  که  دارد  وجود  مختلفي  روش های  برخوردارند.  خاصی 
می شود  عمرانی  پروژه  یک  اجرای  طی  در  ریسک  مناسب  مدیریت 
و نقش مهمی در کاهش ریسک ها و مدیریت دعاوی خواهد داشت 
آن  به  پژوهش  این  در  از روش های مدیریت ریسک که  یکی   .]11[

پرداخته شده است، شناسایی و تشخیص نشانگر ریسک می باشد.

2-2- ریسک در قراردادهای طرح و ساخت
ریسک در تمام فعالیت های بشر شامل هرگونه ساخت و ساز به 
شکل ذاتی وجود دارد. حال این ریسک در قراردادهای طرح و ساخت 
نیز به شکل متفاوتی قابل بررسی است ]12[. در این پژوهش با توجه 
به اقبال روزافزون و شرایط منحصر بفرد تسهیم ریسک در قراردادهای 
طرح و ساخت، این روش اجرایی جهت بررسی ریسک ها و به تبع آن 
نشانگرهای ریسک انتخاب شده است. قراردادهای طرح و ساخت به 
روش اجرایی گفته می شود که کارفرما همزمان هر دو بخش طراحی و 
ساخت را از یک واحد یکجا درخواست می کند. این قراردادها از آن جایی 
بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند که کارفرماها به دنبال سرعت اجرای 
باالتر پروژه در عین حال کاهش هزینه ها هستند. تنفیذ مسئولیت به 
یک واحد و سهولت در قرارداد نیز از مسائلی هستند که با این روش 
امکان پذیر است. ]12[ پژوهش های متعددی در جهت بررسی مزایای 
نقل  به  قراردادها  از  نوع  این  است.  انجام شده  قراردادها  از  نوع  این 
آمریکا، موجب  از مؤسسه صنعت ساخت  از پرچمی و همکاران وی 
کاهش 6 درصدی قیمت واحد، افزایش 12درصدی سرعت ساخت و 
33 درصدی انجام کل پروژه می شود ]13[. در همین راستا محققین 
زیادی بر مدیریت ریسک این قراردادها فعالیت کرده اند. سلیمی راد و 
همکاران با پژوهش بر روی ریسک های قراردادی پروژه های مهندسی، 

تدارکات و ساخت1 به ارائه مدلی مدیریتی پرداختند
در  ریسک  منشأ   35  »]12[  salako)2010(  از نقل  به   «
قراردادهای طرح و ساخت را شناسایی و مورد بررسی قرار داده است. 
1  Engineering, procurement and costruction (EPC)
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همچنین »]12[ به نقل از )varaman )2010« نیز 15 منشأ اصلی 
به عقیده وی را مورد بررسی قرارداده است. این پژوهشگر با توجه به 
منشأها کلیه ریسک ها از منظر تأثیرگذاری در 3 دسته اصلی زمان، 
می دهد  نشان  وی  یافته های  است.  کرده  تقسیم  کیفیت  و  هزینه 
افزایش زمان پروژه و کاهش کیفیت بیش از سایر موارد در پروژه های 
به  را  کارفرمایان  این محقق  نهایت  اثرگذار است. در  طرح و ساخت 
و  توصیه  ساخت  و  طرح  پروژه های  در  ریسک  مدیریت  و  شناسایی 
مدل دسته بندی خود را به عنوان نمونه ای کاربردی برای هشدار دهنده 

زودهنگام ریسک معرفی کرده است. 
نوع  به  بسته  نیز  ساخت  و  طرح  قراردادهای  در  ریسک  تسهیم 
قرارداد می تواند متفاوت باشد. بخشی از ریسک سهم کارفرما بخشی 
این پژوهش  تقسیم می شود ]6[. در  بین طرفین  و بخشی  پیمانکار 
ریسک و تأثیر آن را فارغ از سهم هر کدام از طرفین از نگاه تحقق 
شاخص  ریسک های  که  معنا  این  به  می کنیم.  بررسی  پروژه  اهداف 
در  و  دسته بندی  ذی نفعان  از  هرکدام  سهم  از  فارغ  شده  شناسایی 
از  استخراجی  ریسک  نشانگرهای  ارتباط  منشأ،  به  توجه  با  نهایت 

مقاالت برای چند نمونه ریسک با اهمیت باالتر بررسی شده است. 

2-3- هشداردهنده زودهنگام و نشانگر ریسک
در  حتی  و  مختلف  منابع  در  ریسک  زودهنگام  هشداردهنده ی 
استاندارد های مختلف با مخفف های مختلف، لغات و تعاریف مختلف 
مانند )EWI( و یا )EWS( بیان شده است. البته تمامی آن ها یک 
مفهموم را دنبال می کنند. در این بخش به بیان و بررسی تعاریف و 
مفهوم هشداردهنده های زودهنگام ریسک و نشانگر ریسک پرداخته 

شده است. 
جلوگیری  جهت  مؤثر  راه های  از  یکی  حاجی کاظمی  عقیده  به 
به  برای شناسایی و پاسخ مناسب  اهداف پروژه ها، تالش  از شکست 
نشانه هایی است که قابل تشخیص در مراحل جلوتر از وقوع ریسک 
گفته  ریسک  زودهنگام  هشداردهنده  نشانه ها  این  به   .]1[ می باشد 
می شود. نیکاندر نیز هشداردهنده های زودهنگام را نشانه، سیگنال و یا 
هر چیز دیگری که بروز پیدا کند و یا اثباتی بر وجود یک مساله مثبت 
و یا منفی در آینده باشد معرفی کرده و اعتقاد دارد چنین چیزی یک 

نشانه و عالمت شاخص برای پدیده ای در آینده است ]3[.
الفظی ماشه چکان ریسک معنا  نشانگر ریسک را می توان تحت 

یا  و  معین  "رویداد  پروژه:  مدیریت  سازمان  تعریف  طبق  که  کرد 
یا  و  افتاده  اتفاق  ریسک  می دهد  نشان  که  رویدادها  از  مجموعه ای 
درحال )در آستانه( وقوع است. نشانگرهای ریسک مي توانند در خالل 
فرآیند شناسایي ریسک مشخص شده و در اجراي پروژه پایش شوند 

 .]5[
به بیان مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا عوامل و یا 
به  که  است  رخدادهایي  از  مجموعه اي  و  رویداد  ریسک  نشانگرهاي 

جریان افتادن یک عمل به خصوصي را فعال مي کند ]14[.
تفاوت اصلی میان این دو تعریف، نشانگر ریسک و هشداردهنده 
در  زودهنگام  هشداردهنده های  که  است  این  در  ریسک  زودهنگام 
از  حتی  و  باشند  داشته  شهود  و  بروز  می توانند  پروژه  مراحل  تمام 
نشانگرهای  که  حالی  در  باشند،  داشته  وجود  مراحل  آغازین ترین 
تعریف  با  مطابق  تنها  و  هستند  هشداردهنده ها  همان  دقیقاً  ریسک 

زمان وقوع و ظهور آن آستانه وقوع ریسک می باشد. 
در حقیقت هیچ گاه در پروژه ها این گونه نیست که از مسیر موفقیت 
کامل ناگهان به شکست مطلق برگردیم. همواره نشانه هایی بروز پیدا 
امر ناخوشایند را می دهند. هر  می کنند که هشدار وقوع و بروز یک 
چقدر بتوان زودتر این نشانه ها را رصد و شناسایی کرد، زمان بیشتری 
می دهد.  پروژه  مدیران  به  مناسب  عکس العمل  و  تصمیم گیری  برای 
روشن است همواره می توان به عقب بازگشت و بررسی کرد چه کارهایی 
می توانست متفاوت انجام شود؛ ولی نکته قابل توجه اینجاست که هنر 
در شناخت و شناسایی هشداردهنده های زود هنگام در زمان مناسب 
در حین اجرای پروژه جهت پاسخگویی به موقع و مناسب است ]15[. 
به عقیده کاظمی نمی توان برای شناسایی این پدیده یک چهارچوب 
کلی ارائه کرد و هر پروژه ای شرایط ویژه خود را دارد. تری ویلیام و 
انجام شده  به پژوهش های  توجه  با  باورند که  این  بر  نیز  همکارانش 
و شرایط خودش می توان  با مشخصات  پروژه ای  نظر می رسد هر  به 
به شناسایی هشداردهنده هایش پرداخت. با این حال برای شناسایی 
روش های  پروژه،  مختلف  مراحل  در  زودهنگام  هشداردهند های  این 
مختلفی در مقاالت و پژوهش های انجام شده بررسی شده است که در 
ادامه به آن پرداخته خواهد شد ]16[. با توجه به تعاریف آورده شده، 
ریسک  نشانگر  و  زودهنگام  هشداردهنده  مفهوم  بهتر  شناخت  برای 

مثالی روزمره مورد بررسی قرار گرفته است:
با نگاهی به آسمان ابرهای زیادی دیده می شود که به نظر می رسد 
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احتمال بارش وجود دارد. با گذشت زمان به تعداد ابرها افزوده شده و 
آسمان تیره و تیره تر می شود. ابرهای پرتراکم خود هشداری بر بارش 
هستند و یا تیره شدن هوا هشدار قوی تری از احتمال باریدن باران 
است، ولی در نهایت با شنیدن صدای رعد به نظر می رسد یا باریدن 
باران شروع شده یا در آستانه باریدن است. در این مثال ساده و آشنا 
می خواهیم با زبان مدیریت پروژه به فهم بهتر از مفاهیم ریسک، منشأ 
در  شود.  روشن  پیش  از  بیش  آن ها  تفاوت های  تا  بپردازیم  تریگر  و 
این مثال ریسک طبق تعریف پدیده ای غیر قطعی، یا همان احتمال 
بارش باران است. منشأ این پدیده احتمالی ابرها هستند که وجودشان 
با  است. حال  رویت  قابل  به وضوح  آسمان  به  نگاه  با  و  است  قطعی 
گذشت زمان با رصد آسمان احتمال دارد به تراکم ابرها افزوده و یا 
کم شود. در واقع فضایی احتمالی و غیر قطعی وجود دارد که نمی توان 
و  عالئم  ابرها  تراکم  افزایش  با  کرد.  صحبت  باریدن  از  اطمینان  با 
نشانه هایی به وجود می آید که خبر از باال رفتن احتمال بارش دارند 
مانند تیره شدن هوا. این خود نشانه ای از باال رفتن شانس بارش است 
بارش  از  با اطمینان  بارش فاصله داشته و نمی توان  با  ولی همچنان 
صحبت کرد. در ادامه با شنیدن صدای رعد احتماالً اولین جمله این 
شده  آغاز  بارش  یا  که  معناست  بدان  این  میاد"  بارون  "داره  است 
است.  ناچیز  بسیار  نباریدن  احتمال  است. حال  باریدن  آستانه  یا در 
همچنین  است.  شده  گفته  ریسک  نشانگر  آن  به  تعاریف  با  مطابق 
تمام نشانه هایی که خبر از افزایش شانس بارش داشته اند، با توجه به 
تعاریف آورده شده، همان هشدارهنده های زودهنگام ریسک است. در 
شکل 1 ارتباط میان نشانگر و هشداردهنده زودهنگام ریسک آورده 

شده است. 
دارد  وجود  نیز  دیگری  نکته ی  فوق  ملموس  و  ساده  مثال  در 
زمان  و  میزان  در  و  رویت  قابل  پروژه ها  در  غالباً  موضوع  همین  که 

پاسخگویی تعیین کننده است. همان گونه که در مثال فوق آورده شده 
است، وقایع و پدیده های مختلفی خبر از افزایش احتمال وقوع ریسک 
دارند که با نام هشداردهنده زودهنگام ریسک معرفی شدند. این بدان 
معناست که از مراحلی بسیار زودتر از بارش نشانه های ضعیفی قابل 
رویت است که احتمال بارش را هشدار می دهد؛ هرچند شانس بسیار 
ناچیزی وجود داشته باشد. این همان مفهومی است که ایگور آنسف 
برای اولین بار به آن اشاره کرد. او معتقد بود حوادث به صورت ناگهانی 
ظاهر نمی شوند و پیش از وقوع می توان به ردیابی و شناسایی آن ها با 
قصد پیشگیری پرداخت. او تعریف خود را از این پدیده داشت و این 
او سیگنال ضعیف  از منظر  است.  نامیده  را سیگنال ضعیف  نشانه ها 
یک شاخص مبهم برای یک پدیده اثرگذار قریب الوقوع است. ]2[ این 
موضوع بعدها توسط پژوهشگران مختلفی مورد توجه قرار گرفت. یکی 
از این پژوهشگران کاظمی و همکاران او هستند که در مقاله خود با 
بررسی یک نمونه موردی، تأثیر شناسایی هشداردهنده های زودهنگام 
در مراحل ابتدایی بر تصمیم گیری برای پاسخگویی را بررسی کرده اند. 
نتایج مطالعات آن ها که از طریق مطالعه و ارزیابی مدارک موجود و 
یافتن  انجام شده است، نشان می دهد که  یافته  نیم ساختار  مصاحبه 
و  بوده  دشوار  بسیار  ابتدایی  مراحل  در  زودهنگام  هشداردهنده های 
شده  شناسایی  کم  تعداد  همان  اما  است.  ردیابی  قابل  کمی  تعداد 
موضوعات بسیار اساسی و اصلی را شامل شده و منجر به تصمیمات 
این  شناسایی  امکان  که  معتقدند  آن ها  می شود.  اساسی  و  کلیدی 
هشداردهنده ها در مراحل ابتدایی زمان زیادی را برای تصمیم گیری و 
اتخاذ بهترین تصمیم از لحاظ مختلف، برای پروژه فراهم می کند. این 
در حالی است که پدیده ها در این مرحله در باالترین سطح از نامعینی 

قرار داشته و احتمال وقوع بسیار مبهم می باشد ]15[.
همان گونه که از این مقاله و مثال آورده شده مشخص است رصد 

  
 

 ) ٢٠٠١ ,Project management by early warnings(ريسك، هشداردهنده ريسك و پاسخ   منشأ: رابطه بين ريسك،   1 شكل
Fig. ١. Relationship between risk, risk trigger, risk cause and response 

   

)Project management by early warnings, 2001( شکل 1 . رابطه بین ریسک، منشأ ریسک، هشداردهنده ریسک و پاسخ
Fig. 1. Relationship between risk, risk trigger, risk cause and response
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و فرآیند شناسایی هشداردهنده ها در هر مقطع زمانی و مرحله قابل 
فرآیند  مانند  درست  را  فرآیند  این  می توان  اینکه  حال  است.  انجام 
مدیریت ریسک مطابق با استاندارد مؤسسه مدیریت پروژه فرآیندی 
مقاطع  در  را  زودهنگام  هشداردهنده های  و  دانست  تکرارشونده 
مختلف  مقاالت  بررسی  با  داد.  قرار  ارزیابی  و  بررسی  مورد  مختلف 
می توان این نتیجه را دریافت که زمان نقش حیاتی در شناسایی این 
یک  به  نسبت  که  عکس العملی  که  معناست  بدان  این  دارد.  پدیده 
زمانی  مقطع  به  بسیار  می شود  اخذ  ریسک  زودهنگام  هشداردهنده 
که آن هشداردهنده شناسایی می شود مربوط است. طبیعتاً استراتژی 
سیگنال  یک  هشداردهنده  یک  که  هنگامی  در  اخذ شده  تصمیم  و 
ضعیف است با استراتژی مواجهه با هشداردهنده یا نشانگری که در 
آستانه وقوع ریسک می باشد، متفاوت است. در شکل 1 جایگاه ریسک، 
از منظر نیکاندر نسبت به هم مشخص  منشأ، هشداردهنده و تریگر 

شده است.

2-4- تفاوت ریسک، هشداردهنده ریسک و منشأ
پژوهش های انجام شده نشان می دهد، هشداردهنده های ریسک 
ارتباط نزدیکی با مشکالت به وجود آمده در پروژه ها دارند. در بسیاری 
از مواقع شباهت های فراوانی بین ریسک، منشأ ریسک و هشداردهنده 
مورد  دو  یا  یک  تعریف  به  تنها  مقاالت  اکثر  در  دارد.  وجود  ریسک 
شده  انجام  طبقه بندی های  در  است.  شده  پرداخته  موارد  این  از 
که  حالی  در  شده اند؛  واقع  بررسی  مورد  منشأها  و  ریسک ها  عموماً 

هشداردهنده های زودهنگام نیز در همین گروه قرار می گیرند ]17[.
استاندارد مدیریت ریسک منشأ این گونه تعریف کرده است: “بیان 
ریشه ی ریسک. رویداد و یا شرایطی است که موجب به وجود آمدن 
به خودی خود مستقیماً  منشأ ریسک  ]4[. هرچند  ریسک می شود” 
موجب خسارت و ضرر وارده در حوزه و شرایطی نمی شود، ولی موجب 
خسارت  موجب  نهایت  در  و  می شود  حادثه  وقوع  احتمال  افزایش 
می شود. نیکاندر زمان مشاهده و پایش منشأ را بسیار با اهمیت دانسته 
و سه شرایط برای آن فرض کرده است. -1 زمانی که عامل به وجود 
آمدن ریسک می شود و یا به تعبیری آغاز ظهور آن؛ -2 زمانی مشاهده 
شود که فعال شده و به بیان دیگر احتمال وقوع را افزایش داده است؛ -3 
زمانی که پس از وقوع ریسک به عنوان منشأ ریسک ثانویه باشد. یکی 
از ویژگی هایی که ظرفیت آن در ریسک و منشأ ریسک مشاهده می شود 

توانایی در ایجاد و انشعاب زنجیره ای از علت و معلول هستند ]17[.
اولین و مهم ترین تفاوت میان این سه پدیده این است که طبق 
تعاریف ریسک پدیده ای احتمالی و نامعین است؛ در حالی که منشأ و 
هشداردهنده ها قطعی، معین، قابل رؤیت و اندازه گیری هستند. این 
در حالی است که ریسک در صورت وقوع می تواند خود هشداردهنده 

و یا منشأ برای ریسک دیگری باشد.
به  توجه  با  می توان  هشداردهنده  و  منشأ  تفاوت  خصوص  در 
تعاریف و مفاهیم این دو پدیده که پیش تر بیان شده است، این گونه 
به وجود آمدن ریسک می باشد. در  عنوان کرد که منشأ خود عامل 
حالی که هشداردهنده های زودهنگام که شامل نشانگرها نیز می شود، 
هیچ نقشی و تأثیری در به وجود آمدن یک ریسک نداشته و پدیده ای 
هستند که نشان می دهند منشأ فعال شده و در حال افزایش احتمال 
وقوع ریسک می باشد. هنگامی که منشأ ریسک به سمت بحرانی شدن 
دارد هر چه  دنبال  به  را  ریسک  وقوع  احتمال  افزایش  و  رفته  پیش 
این احتمال افزایش پیدا کرده و به آستانه وقوع نزدیک می شود در 
اکثر موارد عالئم و نشانه های بیشتری را از خود نشان می دهد. پس 
تفاوت اصلی این دو پدیده در این است که منشأ عامل وقوع و به وجود 
آمدن ریسک است و هشداردهنده، نشانه فعال بودن منشأ است. رابطه 
برای  پژوهشگر  و ریسک در شکل 2 که توسط  هشداردهنده، منشأ 

درک بهتر این پدیده ها ارائه شده، آورده شده است. 

2-5- جایگاه هشداردهنده ها در سایر حوزه ها
تقریباً  عمومی  صورت  به  ریسک  زودهنگام  هشداردهنده ی 
از  بسیاری  در  روزانه  صورت  به  ما  دارند.  کاربرد  حوزه ها  تمامی  در 
این مفهوم در  از آن ها مواجه می شویم.  تعدادی  با  فعالیت های خود 
بسیاری از حوزه های دانشی کاربرد حیاتی دارد. حوزه هایی مانند علوم 
پزشکی، اقتصادی، نظامی، طبیعی و بسیاری دیگر که با شناسایی و 
پایش هشداردهنده ها به عنوان یک روش فعال و پیشگیرانه تصمیمات 
اساسی اتخاذ می گردد. به طور مثال حوزه پزشکی و تشخیص بیماری ها 
را می توان یکی از وسیع ترین حوزه هایی دانست در آن از این مفهوم 

استفاده می گردد. 
مقاالت بسیار زیادی نیز در این بخش با مفهوم هشداردهنده های 
زودهنگام ریسک یا عباراتی دیگری با مفهوم مشابه انتشار یافته است. 
عدم  که  باالست  آن چنان  پزشکی  حوزه ی  در  موضوع  این  اهمیت 
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را  یا حتی مرگ  و  قابل جبران  پیامدهای غیر  به آن می تواند  توجه 
پایان نامه ی دکترای خود در سال  باشد. کاظمی در  به دنبال داشته 
  )American Diabetesآمریکا دیابت  انجمن  از  نقل  به   2013
آسیب  از  زیادی  نمونه های  است  آورده   Association, 2013(
به  توجه  اثر عدم  اندام در  به سایر  یا آسیب های جدی  و  اعصاب  به 
هشداردهنده های زودهنگام دیابت در سال 2013 وجود داشته است. 
  )Dailymail reporter, 2012( یا به نقل از روزنامه دیلی ریپورتر
در بریتانیا مطالعات نشان می دهد اگر به هشداردهنده های زودهنگام 
توجه و پاسخ داده شود در سال از 10000 مورد سکته  مغزی می توان 
پر  از  یکی  همواره  زلزله  مانند  طبیعی  بالیای  در  یا  کرد.  جلوگیری 
می باشد.  زودهنگام  هشداردهنده های  حوزه  در  مسائل  مباحثه ترین 
تاکنون میلیون ها نفر زندگی خود را در اثر این بالیا از دست داده اند. 
این در حالی است که اگر نشانه هایی قابل اطمینان و قطعی برای پیش 
بینی این وقایع وجود داشت، این آمار می توانست کاهش چشم گیری 
داشته باشد. در حوزه تخریب محیط زیست که شاید یکی از مهم ترین 
موضوعات امروزه بشریت باشد نیز عالئم و هشداردهنده های زودهنگام 
متعددی را می توان نام برد. توجه و پایش این عالئم به شدت بیش از 
پیش در جریان است و به صورت مداوم فاکتورهایی که مستقیماً بر 
سالمت و حیات بشر مربوط است، مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدیهی 
است عدم توجه به این هشداردهنده های زودهنگام آسیب های جدی 

و خساراتی غیر قابل جبران به همراه دارد ]18[.

3- جایگاه هشداردهنده ها در مدیریت ریسک
است،  شده  آورده  پروژه  مدیریت  راهنمای  در  که  آن گونه 

تا  باشند؛  پروژه  مدیریت  فرآیند  از  بخشی  می توانند  هشداردهنده ها 
برای  ارائه دهند ]17[.  پروژه  بالقوه  از مشکالت  اطالعاتی  زمانی که 
درک جایگاه نشانگر ریسک در فرآیند شناسایی و پاسخگویی آن الزم 
است ابتدا هدف از مدیریت ریسک را بررسی کرد. بر اساس راهنمای 
اثر  افزایش احتمال و  از مدیریت ریسک پروژه  مدیریت پروژه هدف 
منفی  تأثیر  با  ریسک  اثر  و  احتمال  کاهش  و  مثبت  تأثیر  با  ریسک 
است ]5[. الزم است به این نکته نیز توجه شود که هشداردهنده ها 
عماًل  و  کنند  پیش بینی  را  ریسک  وقوع  از  دقیقی  زمان  نمی توانند 
از  قبل  کمی  تنها  که  است  این  می کنند  دنبال  که  هدفی  بیشترین 
هشداردهنده ی  پدیده ی  دهند.  هشدار  را  دهد  رخ  حادثه  آن که 
زودهنگام  ریسک در فرآیند مدیریت ریسک با عنوان نشانه ریسک1 
در کتاب راهنمای مدیریت پروژه آورده شده است ]5[. نشانه ریسک 
پدیده ای تعریف شده است که به دنبال ارائه شواهدی است که نشان 
این  در  که  است.  شدن  بالفعل  حال  در  بالقوه  ریسک  یک  می دهد 
مقطع برای کاهش اثرات پاسخگویی مناسب صورت می پذیرد ]18[. 

شناسایی  ریسک  منشأ  که  کرد  ادعا  قطعیت  با  نمی توان  نهایتاً 
شده الجرم به ریسک و حادثه منجر می شود. این درحالی است که با 
اطمینان می توان ادعا را کرد که پایش پروژه در طول چرخه حیات آن 
می تواند موجب تشخیص هشداردهنده هایی شود که نسبت به رخداد 
مدیریت  فرآیند  از  بخشی  عنوان  به  می توان  می دهد.  حادثه ای خبر 
و  ریسک  وقوع  از  پیشگیری  برای  که  دانست  حیاتی  را  این  ریسک 
جلوگیری از عواقب آن پاسخ مناسب را در زمان مناسب انتخاب و به 

اجرا درآورد ]18[.

1  Risk Symptoms

  
 

 منشأ  و سكير  هم و ارتباط با به نسبت سكي ر نشانگر  وزودهنگام   هشداردهنده گاهيجا :2 شكل

Fig. ٢. Relationship between Early warning sign and risk trigger and relationship to risk and cause  
   

شکل 2. جایگاه هشداردهنده زودهنگام و نشانگر ریسک نسبت به هم و ارتباط با ریسک و منشأ
Fig. 2. Relationship between Early warning sign and risk trigger and relationship to risk and cause
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با توجه به مقاالت و تعاریف موجود این گونه می توان نتیجه گرفت که 
پایش هشداردهنده های زودهنگام ریسک را می توان بخشی از فرآیند 
مدیریت ریسک دانست که همانند این فرآیند در مقاطع مختلف پروژه 
و در زمان های مختلف به شناسایی و رصد این پدیده پرداخته و نسبت 
به وضعیت منشأ یک ریسک که توسط هشداردهنده ها می توان میزان 
فعالیت و فعال شدن آن منشأ و افزایش احتمال ریسک را برآورد و در 
نهایت پاسخ مناسب را در نظر گرفت. فرآیند پایش هشداردهنده ها، 
همانند فرآیند مدیریت ریسک در طول چرخه حیات پروژه به صورت 
تکرار شونده بوده و در مقاطع مختلف زمانی مشاهده هشداردهنده ها 
انجام شده است. در هر مقطع تعدادی از منشأها مشاهده و رفتارهای 
آن ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج این ارزیابی و اطالعات حاصل 
از آن پایه تصمیم سازی و پاسخ گویی خواهد بود و این پروسه نسبت به 
اهمیت و نوع پاسخ ارائه شده می تواند در طول حیات پروژه تکرار شود. 
نظرسنجی کاظمی نشان می دهد مصاحبه شوندگان مهم ترین روشی 
را در جهت ساده کردن پروسه شناسایی هشداردهنده های زودهنگام 
است.  ریسک  فعال  مدیریت  فرآیند  داده اند،  قرار  توجه  مورد  ریسک 
به عقیده آنان فرآیند سیستماتیک مدیریت ریسک و استمرار در آن 
می تواند کمک شایانی به تشخیص هشداردهنده ها داشته باشد ]19[. 
نیکاندر نیز معتقد است، تا زمانی که هشداردهنده ها نشانگر حادثه ای 
رابطه ی  نشان می دهد  آینده رخ دهد، خود  قرار است در  باشند که 

نزدیکی بین هشداردهنده و مدیریت ریسک وجود دارد ]17[.

4- اهمیت و روش های شناسایی نشانگر ریسک
4-1- اهمیت شناسایی نشانگرهای ریسک

بر اساس کتاب راهنمای مدیریت پروژه، مدیریت ریسک در جهت 
پژوهش ها  در  می باشد.  منفی  ریسک  احتمال  یا  و  اثر  مقدار  کاهش 
است:  شده  سنجیده  اساسی  آیتم  دو  با  ریسک  متعددی  مقاالت  و 
میزان  در هم  آیتم  دو  این  که ضرب  اثر  2. شدت  وقوع  احتمال   .1
اهمیت ریسک استخراج می شود. طبیعتاً هر چه تعداد متغیرها بیشتر 
آگاهی  و  شناسایی  با  می شود.  پرهزینه تر  و  مدیریت سخت تر  باشد، 
فرض  ثابت  را  اصلی  متغیرهای  از  یکی  عماًل  ریسک  نشانگرهای  از 
می کنیم. بدین معنا که با احتمال بسیار باالیی می گوییم ریسک در 
آستانه وقوع است و حال الزم است برای کاهش شدت اثر در زمان و 

مکان درست پاسخ مناسب را به بهینه ترین حالت اقدام کرد.

نداشته  وجود  شناختی  ریسک  نشانگرهای  از  که  صورتی  در 
افتادن آن و تبع آن شروع  اتفاق  از وقوع ریسک و  باشد، عماًل پس 
و  عمل  به سرعت  بسته  می گردد.  آغاز  ریسک  به  پاسخ  تأثیرگذاری 
آمادگی های الزم پیش بینی شده در فرآیند مدیریت ریسک، می توان 
از شدت تأثیر آن کاست که این خود یعنی آسیب پذیر بودن سیستم. 
از طرفی نمی توان همه امکانات و آمادگی ها را برای پاسخ گویی به همه 
ریسک ها فراهم و آماده باش ساخت. طبیعتاً از نگاه اقتصاد مهندسی 
نیز در بسیاری از موارد قابل توجیه نیست. حال اگر کمی زودتر بتوان 
کمتری  هزینه  با  می توان  کرد  شناسایی  را  آن  وقوع  باالی  احتمال 
به  مناسب  پاسخ  و  فراهم  را  الزم  امکانات  مناسب  مکان  و  زمان  در 
داشت.  همراه  به  چتر  نمی توان  همواره  باران  مثال  در  داد.  ریسک 
سرپناه  یافتن  تا  دارد  دنبال  به  را  خیس شدن  حتماً  ناگهانی  بارش 
ولی با شنیدن صدای رعد قبل از خیس شدن می توان در جایی پناه 
گرفت. جهت درک بهتر از شناخت نشانگر ریسک می توان ترموستات 
ماشین را مثال زد. در سیستم رادیاتور ماشین با توجه به وظیفه ذاتی 
سیستم مبنی بر گردش آب و خنک کردن سیستم دمای آب همواره 
افزایش پیدا می کند که برای عملکرد مناسب الزم است دمای آب از 
حدی باالتر نرود. ریسکی که می توان شناسایی کرد افزایش دمای آب 
و کاهش یا از کار افتادن سیستم است. می توان جهت پاسخگویی به 
این ریسک، فن خنک کننده ای را در نظر گرفت که مدوام به خنک 
سازی سیستم رادیاتور بپردازد و این طبیعتاً موجب کاهش طول عمر 
فن، افزایش مصرف سوخت و فشار به سیستم برقی اتومبیل می شود. 
اما اگر در این میان هشداردهنده ای وجود داشته باشد که تنها زمان 
آستانه وقوع ریسک را اطالع دهد می توان به موقع نسبت پاسخگویی 
به ریسک اقدام کرد. این دقیقاً همان کاری است که ترموستات انجام 
می دهد. حال فرض کنید ترموستات عملکرد صحیحی نداشته باشد. 
پیدا  افزایش  مشخص  درجه  از  آب  طبیعتاً  می دهد؟  رخ  اتفاقی  چه 
کرده و با توجه به نشانه هایی که از وقوع ریسک مالحظه می شود فوراً 
اقدام به خنک سازی و یا اقدام مناسب دیگری پرداخت. هر چه این 
اقدامات با تأخیر بیشتر باشد آسیب و اثر بیشتر ریسک بر سیستم قابل 
مشاهده خواهد بود. اما کافی است تنها لحظاتی قبل از وقوع ریسک 
ترموستات هشدار باال رفتن احتمال وقوع ریسک را بدهد، این امکان 
حاصل می شود که با پاسخ به موقع، هم از صرف هزینه مازاد و هم از 

آسیب ها و اثرات وقوع ریسک جلوگیری کرد و یا کاهش داد.
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4-2- روش های شناخته شده برای شناسایی 
پژوهش های  گرفته،  مطالعات صورت  و  نیکاندر  عقیده  اساس  بر 
انجام  ساخت  حوزه  در  مخصوصاً  هشداردهنده ها  خصوص  در  کمی 
شده است ]3[. کاظمی در مقاالت مختلف خود به بررسی این مقاالت 
پرداخته و معتقد است که در مقاالت به دو صورت روش هایی برای 
شناسایی هشداردهنده های زودهنگام ریسک ارائه شده است. در برخی 
از مقاالت به صورت مستقیم و برخی نیز غیرمستقیم به شناسایی این 
پدیده پرداخته اند. حاجی کاظمی با بررسی و دسته بندی این مقاالت 
12 روش را استخراج و به تشریح آن پرداخته است. این روش ها عبارت 
 Project -3 Earned Value -2 Risk analysis -1 " :است از
 -5  Performance measurement  -4  assessment

 Maturiti -7 Brainstorming -6 Stakeholders analysis

Cause/ -9 Past Project Consultation -8 Assessment

 Interface  -11  Gut feeling  -10  Effect Analysis

Project analysis -12 Analysis " که هر کدام از این روش ها 

نقاط ضعف و قوت خود را داشته و در این مقاله شرح داده شده است 
]1[. در جدول 1 منابعی که این روش ها از آن استخراج شده است 

معرفی شده که همگی از نشریات معتبر می باشد.
به  و  نبوده  جدید  ریسک  نشانگرهای  یافتن  پژوهش  این  هدف 

دنبال این هدف است که ضمن تشریح مفهوم نشانگر ریسک، در جهت 
توسعه و درک بهتر این مفهموم با بحث در قرارداد طرح و ساخت با 
شناسایی و ارتباط دادن نشانگرهای معروف و استخراج شده از مقاالت 
مختلف با تعدادی از ریسک های متداول و با اهمیت باالتر در این نوع 

از روش اجرای پروژه بپردازد.

4-3- ریسک های شناخته شده در طرح و ساخت
پژوهش های مختلفی به معرفی و ارزیابی ریسک های قراردادهای 
طرح و ساخت پرداخته اند. از آن جایی که گستره ی ریسک ها در این 
باالتر  اهمیت  به  توجه  با  لذا  می باشد،  وسیع  بسیار  قراردادی  مدل 
ریسک ها از لحاظ میزان اثر در فازهای آغازین پروژه، از میان دو بخش 
اصلی در طرح و ساخت یعنی فاز طراحی و فاز ساخت، این پژوهش 
فاز  بر  قرارداد،  انعقاد  از  پس  که  است  شده  متمرکز  ریسک هایی  به 
مورد  متعددی  مقاالت  منظور  بدین  باشد.  اثرگذار  می تواند  طراحی 
المللی  بین  نشریات معتبر  از  مقاله  بین 9  از  قرار گرفته که  بررسی 
بوده که در چند مورد با ضریب تأثیر باال و درجه Q1 می باشد و هم 
چنین از 1 مقاله نیز از کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه استفاده 
شده است. پس از استخراج، ریسک های بامفهوم یکسان و یا تکراری 
حذف و لیستی شامل 51 ریسک متداول و تأثیرگذار بر فاز طراحی 

1 
 

 
 [11] های شناسایی نشانگرهای ریسکروش منابع بندیدسته: 1جدول 

که به صورت غیرمستقیم در مقاالت معرفی  هاییهشداردهنده
 اندشده

که به صورت مستقیم در مقاالت معرفی  هاییهشدداردهنده
 اندشده

 

 
  

جدول 1. دسته بندی منابع روش های شناسایی نشانگرهای ریسک ]15[

Table 1. Classification of Methods for identifying risk trigger Refrences
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در قراردادهای طرح و ساخت ارائه شده است. در این مقاله جهت باال 
بردن اعتمادپذیری یافته ها از میان ریسک های بدست آمده با معیار 
تکرار بیشتر در مقاالت مختلف 1 ریسک برای هر دسته انتخاب شده 

است ]5, 6, 12, 27-20[.
عدم ثبات مدیریتی  -1

ارتباط ضعیف تیم طراحی و ساخت  -2
تعریف نادرست مسئولیت تیم طراحی  -3

باالنس نادرست منابع و مهارت ها   -4
تغییرات تیم مرکزی طراحی  -5

موانع فرهنگی و زبانی  -6
مشاجره کاری  -7

ضعف در هماهنگ سازی بی عیب و نقص  -8
ساخت پذیری  -9

طراحی با قابلیت بهره برداری   -10
تغییرات متناوب طراحی  -11

کمبود مهارت نظارتی  -12
مبهم یا ناکافی بودن جزییات طراحی  -13

طوالنی شدن زمان طراحی  -14
15-  تعریف نادرست ویا تغییر اهداف طراحی

پیچیدگی طراحی  -16
طراحی مجدد به دلیل عبور از بودجه مصوب  -17

18-  ناقص بودن محدوده ساخت
19-  طراحی نامناسب یا اشتباه

مغایرت های سایت  -20
روش های مهندسی نامطمئن  -21

22-  مطالعات اولیه ناکافی
وجود نواقص و ایرادات در مرزهای مشترک کاری  -23

تصویب با تاخیر نقشه ها )نهادهای باالدستی(  -24
تغییر قوانین   -25

محدودیت های زیست محیطی  -26
کم یا زیاد بودن رقابت ها  -27

تغییر در تقاضا  -28
در دسترس بودن متریال مورد نیاز  -29

آسیب دیدن از وقایع و بالیای طبیعی  -30

تورم  -31
32-  تأثیرگذاری تحریم ها

قوانین و سیستم نظارت ناکافی  -33
تصمیم سازی و تصمیم گیری های عمومی ضعیف  -34

نبودن امنیت  -35
مشکالت بیمه ای   -36

عدم توانایی نماینده کارفرما در انجام وظایف  -37
عدم تعریف صحیح از وظایف کارفرما  -38

تعارض بین اهداف اولیه و ثانویه  -39
پرداخت های ناکافی و یا با تأخیر در فاز طراحی  -40

تأمین سرمایه با پیش بینی ها همخوانی ندارد  -41
عدم تأیید تغییرات مختصر  -42

دسترسی به سایت در فاز طراحی  -43
درخواست های بی دلیل  -44

ارتباط مستقیم با دست سوم ها  -45
کم شدن اعتماد طراح و پیمانکار وکارفرما  -46

ورشکستگی اسپانسرها   -47
نظارت و دخالت بیش از حد کارفرما  -48

ایجاد تنش در صورت مواجهه با خسارت پیش بینی نشده  -49
برداشت های مختلف از بندهای غیر شفاف )بروز اختالف   -50

نظر(
اشتباه بودن تخمین های قراردادی  -51

4-3-1-  دسته بندی ریسک ها
 اولین نکته جهت دسته بندی ریسک این است که با چه هدفی 
و رویکردی این کار انجام می شود. برخی از مقاالت، دسته بندی را بر 
اساس تسهیم ریسک انجام داده اند. به این معنی که دسته کارفرما، 
با  را  بیشتری  یا ذی نفعان  و  تقسیم کرده اند  بین طرفین  و  پیمانکار 
توجه به مدل قراردادی قرارداده و ریسک ها را در گروه های خود تقسیم 
کرده اند. ]28[ برخی دیگر با توجه به فاکتور اثرگذاری ریسک تقسیم 
کرده اند. ریسک ها در این روش معموالً از منظر تأثیر بر زمان،کیفیت 
و هزینه، تقسیم شده اند ]12, 20, 29[. تایالن و همکارانش به این 
 .]22[ اند  کرده  اضافه  نیز  را  محیطی  پایداری  و  امنیت  دسته بندی 
نوع دیگر دسته بندی بر اساس مؤلفه مهم دیگر در شناسایی ریسک، 
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های متداول طرح و ساختبندی ریسکدسته :2جدول 
 

 

 های قراردادیریسک ریسک مدیریتی نفعانهای ذیریسکهای محیطیریسکهای فنیریسک

عنوان  تکرار عنوان ریسک تکرار عنوان ریسک تکرار عنوان ریسک
 تکرار عنوان ریسک تکرار ریسک

طراحی با قابلیت 
 2 برداریبهره

عدم تصویب یا 
تصویب با تأخیر 

 هانقشه
11 

عدم توانایی نماینده 
کارفرما در انجام 

 وظایف
عدم ثبات  4

 5 مدیریتی
ایجاد تنش در 

مواجهه یا خسارت 
 بینی نشدهپیش

2 

وجود نواقص و 
ایرادات در مرزهای 

 مشترک کاری
در دسترس بودن  1

عدم تعریف صحیح  4 متریال مورد نیاز
 1 از وظایف کارفرما

تعریف 
نادرست 

مسئولیت تیم 
 طراحی

2 

های برداشت
مختلف از بندهای 
غیر شفاف )بروز 

 اختالف نظر(

3 

تغییرات متناوب 
های محدودیت 7 طراحی

تعارض بین اهداف  3 زیست محیطی
 1 اولیه و ثانویه

ارتباط ضعیف 
تیم طراحی و 

 ساخت
3 

اشتباه بودن 
های تخمین

 قراردادی
5 

کمبود مهارت 
نظارتی بی عیب و 

 نقص
کم یا زیاد بودن  2

 5 هارقابت
های ناکافی پرداخت

و یا با تاخیر در فاز 
 طراحی

6 
باالنس 

نادرست منایع 
 هاو مهارت

3   

مبهم یا ناکافی 
بودن جزئیات 

 طراحی
5 

سازی و تصمیم
های گیریتصمیم

 عمومی ضعیف
2 

ها با پیش پرداخت
ها همخوانی بینی

 ندارد
1 

تغییرات تیم 
مرکزی 
 طراحی

2   

عدم تأیید تغییرات  6 تغییر قوانین 3 ساخت پذیری
موانع فرهنگی  1 مختصر

   1 و زبانی

تعریف نادرست ویا 
تغییر اهداف 

 طراحی
3 

آسیب دیدن از 
وقایع و بالیای 

 طبیعی
دسترسی به سایت  7

 6 در فاز طراحی

ضعف 
هماهنگ 
سازی بی 
 عیب و نقص

3   

   4 مشاجره کاری 1 دلیلدرخواست بی 8 تورم 2 مهندسی نامطمئن

طراحی نامناسب یا 
تأثیرگذاری  6 اشتباه

کم شدن اعتماد  2 هاتحریم
     1 بین ارکان پروژه

طراحی مجدد به 
دلیل عبور از بودجه 

 مصوب
قوانین و  2

ارتباط مستقیم با  2 های ناکافینظارت
     1 هادست سوم

 ناقص بودن
ورشکستگی  4 تغییر در تقاضا 2 محدوده ساخت

     2 اسپانسرها

نظارت و دخالت  3 نبودن امنیت 3 های سایتمغایرت
     2 بیش از حد کارفرما

       2 ایمشکالت بیمه 1 پیچیدگی طراحی
مطالعات اولیه 

         3 ناکافی

طوالنی شدن زمان 
         1 طراحی

جدول 2. دسته بندی ریسک های متداول طرح و ساخت
Table 2. Common Design and Construction Risk Classification
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یعنی منشأ ریسک می باشد. پژوهش های زیادی ریسک ها را بر اساس 
منشأ طبقه بندی کرده اند. در این روش بعضاً تعداد دسته بندی ها بسیار 
زیاد می شود. روش های دیگری نیز وجود داشته و در برخی از منابع 
این پژوهش حوزه  قابل مشاهده است ]20, 23, 25, 30, 31[. در 
با مطالعه پژوهش های  و  قرار گرفته  و خواستگاه ریسک مورد توجه 
 2 در جدول  نظر  مورد  بندی  دسته  خبرگان،  با  مصاحبه  و  مختلف 
آورده شده است. در این مدل دسته بندی از مفهومی که در سال های 
است.  شده  گرفته  کمک  شده،  مطرح  مختلفی  مدل های  با  اخیر 
با  و  معرفی   4M,5M,7M,8M,9M مانند:  نام هایی  با  مفهوم  این 
کشف  و  ریسک  مدیریت  جهت  است.  شده  مطرح  مختلفی  اهداف 
عوامل اصلی شکست یک پروژه، عوامل ایجاد کننده مشکل در یک 
سیستم و یا تعاریف مشابه استفاده می شود ]32[. محققین مختلفی 
اضافه  آن  اولیه  به طرح  را  مواردی  و  کرده  کار  متدولوژی  این  روی 
 ،)Man Power( انسانی  نیروی  شامل  عوامل  این   .]33[ کرده اند 
مواد   ،)Machine( تجهیزات  و  ماشین آالت   ،)Methods( روش 
)Material( و محیط )Milieu/Envirement( می باشند. برخی از 
منابع مدیریت )Management(، پول )Money(، کنترل و پایش 
 )Maintenance( و نگهداری )Mission( هدف )Monitoring(
را نیز به عنوان یکی از عوامل اصلی معرفی کرده اند. با توجه به این 
متدلوژی در این پژوهش و اهداف آن کلیه ریسک ها را در 5 دسته 
اصلی که عامل و یا زمینه به وجودآمدن ریسک می باشد تقسیم شده 
قراردادی، 2-مدیریتی، 3- تکنیکال )فنی(، 4-  است که شامل: 1- 
محیطی و 5- ذی نفعان می باشد. این دسته بندی زمینه بروز منشأهای 
مختلف را نشان می دهد. حال می توان با روش های مختلفی از قبیل 
استخوان ماهی که توسط پرفسور ایشیکاوای ژاپنی از دانشگاه توکیو 
در سال 1960 ابداع و طراحی شده، در هر زمینه منشأهای مختلفی را 
یافت و در چند سطح توسعه داد. در جدول 2 ضمن ارائه ریسک های 
مؤثر بر فاز طراحی پروژه که از مقاالت معرفی شده استخراج و تحلیل 
و تدوین شده است، تعداد تکرار هر کدام از آن ها نیز مشخص گردیده 

و می توان پرتکرارترین ریسک ها در هر دسته را شناسایی کرد.

4-4- نشانگرهای ریسک معرفی شده در مقاالت 
با وجود منابع محدود و پژوهش های کمی که در این حوزه شده 
است، در این بخش با تدقیق در منابع و پژوهش های موجود لیستی 

از هشداردهنده های زودهنگام ریسک گردآوری شده است. در منابع 
این هشداردهنده ها مورد  برای شناسایی  مختلف روش های مختلفی 
استفاده قرار گرفته است. در بخش بعد هشداردهنده های زودهنگام 
ریسک با تعریفی که از نشانگرهای ریسک ارائه شد، فیلتر و با این مفهوم 
از هشداردهنده های  لیستی  ادامه  قرار گرفته است. در  بررسی  مورد 
زودهنگامی که از مقالت مختلف استخراج شده است، پس از حذف 
موارد تکراری و یا هم معنی و همچنین پس از مصاحبه با خبرگان 
حوزه طرح و ساخت و حذف مواردی که تناسبی با ریسک های مورد 

بحث در طرح و ساخت ندارد، ارئه شده است ]1, 16, 34, 35[. 
اسپانسرهای مالی با نقش های غیر شفاف  -1

ضعف در پیاده سازی چهارچوب های دولتی  -2
تعریف ضعیف پروژه  -3

شفافیت کم در اهداف و فواید و منطق ها  -4
توسعه ی ضعیف مدل تجاری  -5

تعریف ضعیف ابعاد پروژه و منابع مورد نیاز  -6
مفروضات ناشفاف  -7

ارتباط کم راهکارهای پیشنهاد شده در مقابل نیازها  -8
نیاز به توسعه تکنولوژی های جدید  -9

10-  عدم شناسایی ریسک های اصلی
عدم وجود یا توسعه ضعیف مدل تجاری   -11

از بین رفتن ارتباط بین ارکان  -12
کمبود تعاریف رایج در مورد نقش ها و مسئولیت ها  -13

تکیه بیش از حد تیم پروژه روی مشاور و پیمانکاران برای   -14
حل مشکالت

مفقود شدن اطالعات از بایگانی  -15
انجام نشدن ارزیابی ها  -16
کامل نبودن مستندات  -17
مستندات بی کیفیت  -18

عدم صالحیت تیم پروژه  -19
عدم رعایت خط مشی ها در ارزیابی های اولیه و رفتارها  -20

تصمیم گیری کالن نامناسب و )حاشیه دار( عوارض جانبی   -21
22-  افراد اجرایی جذبه الزم برای اجرای دستورات را ندارند

عدم آشنایی پیمانکار با دامنه وظایف  -23
ادعاهای گسترده پیمانکاران دست دوم   -24
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برنامه ها و گزارش های دیر و غیرشفاف  -25
تعهدات قراردادهایی که به درستی انجام نشود  -26

مایل استون ها درست تعریف نشدن  -27
دالیل مبهم و نامشخص برای انجام پروژه تفکر مبهم  -28

توجه به نیازهای غیر واقعی  -29
مباحثات متناقض در مورد برنامه  -30

زبان بدن و تعبیرات پیچیده  -31
روش پرسش و نحوه پاسخ گویی  -32

شرایط خاص که از جنبه فرهنگی مهم هستند  -33
مشکالت رهبری  -34

فضای متشنج  -35
کمبود فرهنگ ارتباط باز و مناسب مابین مجریان  -36

تغییرات بیش از حد و ایجاد سردرگمی  -37
بیان با شک و تردید عدم تمایل به نتیجه گرفتن  -38

عدم تمایل شرکا به ارائه اطالعات مرتبط  -39
تعهد ناکافی برای تصمیم سازی  -40

تغییرات مکرر در تصمیم گیری ها  -41
ادامه دادن به تعهدات غیرواقعی  -42

پاسخ های مبهم به سواالت اساسی  -43
بیش از حد کار کردن و یا کم کاری افراد  -44

عدم نمایش اعتماد در سازمان پروژه  -45
تغییر بیش از حد پست ها  -46

نوع اطالعاتی که به اشتراک گذاشته می شود  -47
طرفداری های بیش از حد  -48

تکنولوژی نابالغ  -49
کمبود نقشه راه تکنولوژی شرکت  -50

بی ثباتی در تأمین ها  -51
خط مشی غیر واقع بینانه  -52
مهندسی سیستم ناکافی  -53

حجم باالی کار و نیروی کار بی تجربه  -54
56- فقدان مستندات برآوردی و برنامه ریزی

57- تعارضات فرهنگی سازمان ذیربط
58- محیط سازمانی ناپایدار مانند تغییر در مدیران میانی

59- تعهد و حمایت کم مدیریت ارشد به پروژه

60- نداشتن هیچ مایل استون مشخص برای تحویل ها و کارها
61- هیچ فرآیندی برای جلوگیری از تغییرات پیش بینی نشده

شناخته  ریسک های  برای  احتیاطی  بودجه  پیش بینی  عدم   -62
نشده و تغییرات احتمالی

63- عدم تمایل ذی نفعان به مشارکت

5-  طرح بحث
در این بخش روش تشکیل جدول ریسک، منشأ و نشانگر ریسک 
اصلی  دسته های  از  کدام  هر  از  منظور  بدین  است.  شده  تشریح 
ریسک های طرح و ساخت با توجه به تکرار در مقاالت مختلف و میزان 
اهمیت، یکی از ریسک های با اهمیت باالتر انتخاب شده و طبق روشی 
که در ادامه ارائه شده است، جدول مورد نظر تشکیل و ارائه گردیده 
است. به عنوان پیشنهاد برای ادامه این پژوهش می توان ضمن تکمیل 
جدول در مورد همه ی ریسک ها، ستون پاسخ به تریگرها را هم اضافه 

کرد.
و  ریسک ها،  شناخت  مرحله  از  پس  ریسک  مدیریت  فرآیند  در 
انتخاب ریسک های با اهمیت باالتر به شناسایی منشأ آن پرداخته شده 
است. قبل از شناخت منشأ برای نظم فکری و توانایی شناسایی بهتر 
ریسک ها از منظر حوزه ی پیدایش ریسک و با توجه به حوزه هایی که 
در مقاالت معرفی شده اند به 5 دسته اصلی تقسیم شده است. این کار 
و شناخت دسته اصلی ریسک و حوزه اصلی پیدایش ریسک کمک 
قابل توجهی به یافتن منشأ می کند. حال با داشتن ریسک های اصلی و 
دسته بندی آن در حوزه های اصلی پیدایش ریسک با استفاده از روش 
شناسایی 5M کار برای شناخت و نظم دادن به الگوی شناختی، قوی تر 
شده است. استفاده از این متدولوژی شناسایی منشأها را یکسان کرده 

و در نتیجه از قضاوت سلیقه ای و پراکندگی جلوگیری شده است. 
از  شده  استخراج  ریسک  هشداردهنده های  بین  از  آن  از  پس   
مقاالت، نشانگرهای ریسک شناسایی شده است. برای این کار در گام 
اول از تعریف نشانگر ریسک و در ادامه مصاحبه از خبرگان به صورت 
تعاریف  بخش  در  که  همان گونه  است.  شده  استفاده  فکری  طوفان 
مجموعه  یا  و  معین  رویداد  ریسک،  هشداردهنده  است  شده  آورده 
وقوع  آستانه(  )در  درحال  ریسک  می دهد  نشان  که  رویدادها  از  ای 
این  شناخت  به  زیادی  کمک  که  تعریف  این  کلیدی  قسمت  است. 
به  پدیده می کند کلمه آستانه است. منشأ همواره در فضای مربوط 
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پروژه وجود دارد و می توان آن را رصد کرد. طبیعتاً بسته به اتفاقات 
حدس  می توان  منشأ  به  توجه  با  پروژه  طبیعی  حیات  و  اقدامات  و 
به  توجه  با  است.  یافته  کاهش  یا  افزایش  ریسک  وقوع  احتمال  زد 
پژوهش های متعدد انجام شده، روشن است برخی از ریسک ها با توجه 
و مدیریت  است همواره رصد  دارند الزم  باالیی که  اثرات مخرب  به 
شوند تا از افزایش احتمال وقوع نیز جلوگیری شود. ولی در بسیاری از 
موارد امکان صرف چنین هزینه ای برای پایش دائمی همه ی ریسک ها 
نشانگرهای  شناسایی  و  پایش  اصلی  هدف  ندارد.  وجود  منشأها  و 
ریسک  مدیریت  کمک  به  نشانگرها  می شود.  مشخص  اینجا  ریسک 
پروژه آمده و با شناخت آن ها می توان پاسخ و عکس العمل متناسبی 
در زمان مناسب داشت. برای این کار همان گونه که اشاره شد الزم 
است بدانیم منشأ یک ریسک در آستانه بالفعل شدن چه رفتاری از 
خود و یا چه اثراتی بر محیط خود دارد. با شناخت این بخش دیگر 
نیازی نیست مدام به پایش آن ریسک پرداخت و تنها زمانی که عالئم 
آن یا به قولی هشداردهنده ها رؤیت شد بالفاصله برنامه ی پاسخگویی 

از پیش برنامه ریزی شده اجرا می شود.
با  مسایل  برخی  خصوص  در  است  نیاز  پروژه  در  مثال  طور  به 
نسبت  پروژه  مدیریت  است  الزم  که  شود  تصمیم گیری  باال  اهمیت 
این جا وجود  باشد. حال ریسکی که در  به آن کاماًل مسئولیت پذیر 
دارد این است که مدیر به هر دلیلی ثبات نداشه و تغییر کند. در این 
صورت بهتر است از هر گونه مذاکره و یا گرفتن تصمیمات با اهمیت 

باال خودداری کرد. چراکه ممکن است به اتالف قابل توجه منابع مالی 
و حتی اثرات مخرب بسیار بیشتری منجر شود. روشن است از لحاظ 
مختلف مأمور کردن یک نفر و یا ایجاد سیستمی هوشمند که به طور 
دائم سازمان و احوال مدیر پروژه را رصد کند منطقی نبوده و احتماالً 
اولین مشکل آن ایجاد هزینه های مازاد و بی دلیل است. اما اگر بتوان 
از رخداد چنین موضوعی آن  تنها کمی قبل  نشانه هایی  و  با عالئم 
با  مثاًل می شود  داشت.  مناسبی  متوجه شد، می شود عکس العمل  را 
چنین مدیری وارد مذاکره نشد و یا قبل از تغییر مدیر اقدامات الزم 
یا  و  توافقات  کردن  کتبی  مانند  بعدی  خسارات  از  جلوگیری  جهت 
دستور کارهای شفاهی صادر شده را داشت. برای این کار الزم است 
ابتدا منشأ چنین ریسکی شناخته شده باشد. با کمی تفکر و بررسی 
اتفاق افتاده و با کمک گرفتن از روش 5M و هم چنین  نمونه های 
استفاده از روش استخوان ماهی می توان دریافت که دالیل متعددی 
می تواند وجود داشته باشد. با روش های مذکور چند علت اصلی یافت 
می شود. ضمن اینکه احتمال دارد دالیل متعدد دیگری وجود داشته 
ریسک های  انتخاب  در  ریسک  مدیریت  روش های  مانند  ولی  باشد، 
مهم اینجا نیز منشأ اصلی مورد توجه قرار گرفته است. با استفاده از 
پرسشنامه نیز اعتبار منشأهای معرفی شده، ارزیابی شده است. نتیجه 
تکمیل شده  این حوزه  توسط خبرگان  پرسشنامه که  از 26  حاصله 
است نشان می دهد در مورد تمام منشأهای معرفی شده بیش از 65 
درصد افراد موافق بوده اند. در شکل 3 مراحل شناسایی نشانگر ریسک 

 

 تريگرها روش شناسايي ارتباط ريسك و ريسك  : 3 شكل
Fig. ٣. Method of identifying the risk and risk trigger relationship 

 

شکل 3. روش شناسایی ارتباط ریسک و ریسک تریگرها
Fig. 3. Method of identifying the risk and risk trigger relationship
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تعریف ضعیف ابعاد پروژه و منابع مورد نیاز

 هاها و مسئولیتکمبود تعاریف رایج در مورد رول

 مباحثات منتاقض در مورد برنامه

 
 عدم آشنایی پیمانکار با دامنه وظایف

جدول 3. نشانگرهای ریسک در دسته قراردادی
Table 3. Risk triggers of contract category
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ی برای جلوگیری از تغییرات پیش بینی نشدهفرآیندهیچ 

 
 به مشارکت نفعانذیعدم تمایل 

) 
ابعاد پروژه و منابع مورد نیازتعریف ضعیف 

 هاشفافیت کم در اهداف، فواید و منطق

 توقعات ناشفاف اسپانسرها

مباحثات متناقض در مورد برنامه

هاگیریتصمیمتغییرات مکرر در 

جدول 4. نشانگرهای ریسک در دسته فنی
Table 4. Risk triggers of Technical category
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 حمایت کم مدیریت ارشد به پروژهتعهد و 

People in “acting positions” with no authority to 
 

 افراد فرمان بری الزم رو ندارن

 
 های دیر و غیر شفافها و گزارشبرنامه

 
 ارتباط کم راهکارهای پیشنهاد شده در مقابل نیازها

 
 فضای متشنج

 
 تغییرات بیش از حد و ایجاد سردرگمی

 
 های کالن نامناسب و )حاشیه دار( عوارض جانبی آنگیریتصمیم

که توسط پژوهشگر طراحی شده، ارائه گردیده است..
با انجام روش های ارائه شده در خصوص یافتن منشأ برای ریسک 
مهم ترین  از  یکی  عنوان  به   3 شکل  با  مطابق  مدیریت  ثبات  عدم 
شده  یافت  اصلی  منشأ   3 مدیریتی  ریسک های  دسته  در  ریسک ها 
است: 1- ضعف مدیر )از هر لحاظ و به هر دلیل در مقطع مورد نظر 
زمانی(؛ 2- ضعف سازمانی )چه از لحاظ مدیریت ارشد چه از لحاظ 

تجهیزات و روش ها(؛ 3- عدم همسویی مدیر پروژه با مدیران ارشد.
در ادامه با استفاه از تجربه خبرگان و تجربیات مدیران پروژه در 
نمونه های مختلف رفتار این 3 عامل را در آستانه وقوع ریسک بررسی 
ارزیابی  مورد  می دهند  بروز  خود  محیط  و  خود  از  که  نشانه هایی  و 
که  است  بوده  موضوع  این  بیانگر  بررسی ها  نتیجه  است.  گرفته  قرار 

در چنین شرایطی با توجه به عدم تسلط مدیر بر سازمان خود فضای 
سازمان ناپایدار و متشنج می شود. در اکثر موارد حرف شنوی و پیروی 
اعضا از مدیر به صورت محسوسی کاهش پیدا می کند. مدیران ارشد 
حمایت خود را به طرق مختلف از مدیر پروژه برمی دارند )به طور مثال 
عدم حضور در جلسات هماهنگی یا عدم حمایت مالی مناسب یا ...( 
پیدا می کنند.  تغییر  به صورت غیرمعمول  میان رده  اینکه مدیران  یا 
با  حال  نمی شود.  ارائه  گزارشی  هیچ  و  شده  متوقف  کاماًل  برنامه ها 
و  است  تعویض  آستانه  در  مدیر  دریافت  می توان  شواهد  این  دیدن 
لذا عکس العمل مناسب و پاسخ الزم در زمان مناسب اتخاذ می گردد. 
همین روش در مورد 4 ریسک دیگر در 4 گروه دیگر انجام و نتایج آن 

در جداول 3 تا 7 ارائه شده است.

جدول 5. نشانگرهای ریسک در دسته مدیریتی
Table 5. Risk triggers of Management category
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 نفعان به مشارکتعدم تمایل ذی

 تعهد پایین مدیران ارشد به پروژه

 ارتباط کم راهکارهای پیشنهاد شده در مقابل نیازها

 های جدیدنیاز توسعه )فقدان( تکنولوژی

 
 از بین رفتن ارتباط بین ارکان 

 هاها و مسئولیتکمبود تعاریف رایج در مورد رول

 
 انجام نشدن ارزیابی ها

 
 کامل نبودن و یا بی کیفیت بودن مستندات

 
 های دیر و غیر شفافبرنامه ها و گزارش

 
 تعهدات قراردادی به درستی انجان نشود

 
 تفکر مبهم –دالیل مبهم و نامشخص برای انجام پروژه 

زبان بدن و تعبیرات پیچیده

 روش پرسش و نحوه پاسخگویی

 فضای متشنج

عدم تمایل شرکا به ارائه اطالعات مرتبط

جدول 6. نشانگرهای ریسک در دسته سهامداران
Table 6. Risk triggers of Stakeholders category
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6- جمع بندی و نتیجه گیری
با بررسی مقاالت و تعاریف موجود از استانداردها و منابع مختلف 
روابط منشأ، ریسک و هشداردهنده ها بررسی و تشریح شده و مشخص 
گردید تفاوت های اساسی بین این مفاهیم وجود دارد. همچنین مفهوم 
هشداردهنده ی ریسک و ارتباط آن با مدیریت ریسک بررسی و تشریح 
شناخت  و  شناسایی  می دهد  نشان  شده  انجام  تحقیق  است.  شده 
اهداف و موفقیت یک پروژه در  بر  تا چه میزان می تواند  این پدیده 

حوزه های مختلف تأثیرگذار باشد. 
و  ریسک  نشانگر  میان  تفاوت  و  مشترک  نقاط  ارتباط، 
آن ها  رویداد  زمان  و  بررسی  ریسک  زودهنگام  هشداردهنده های 
بررسی شد. ضمن ارائه مدلی جهت تشخیص این دو پدیده، پژوهش 
انجام شده نشان می دهد نشانگر ریسک بسیار محدود در پژوهش ها 
پیشین مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است و می توان تحقیقات 

زیادی داشت.
نشانگر  به  مناسب  زمان  در  پاسخ گویی  گردید  روشن  همچنین 

ریسک می تواند نقش مؤثری بر تحقق اهداف پروژه داشته باشد. 
بندی  جمع  و  پیشین  پژوهش های  یافته ها  و  مقاالت  بررسی  با 
در  طراحی  فاز  بر  تأثیرگذار  و  متداول  ریسک های  از  لیستی  آن 
قراردادهای طرح و ساخت ارائه شده است. هم با تحقیقات انجام شده 
روشی از دسته بندی ریسک ها ارائه شده است. هم چنین لیستی از 
هشداردهنده های زودهنگام ریسک از پژوهش ها مختلف استخراج و 

ارائه شده است.
با  ریسک های  از  کاربردی  مثالی  ارائه  با  ریسک  نشانگر  مفهوم 
از 5 دسته ی ریسک مشخص  اهمیت در طرح و ساخت در هر یک 
شده و تبیین و توسعه پیدا کرده است. در هر کدام از جداول شماره 
3 الی 7 یکی از ریسک های با اهمیت باال انتخاب و ضمن شناسایی و 
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 تعارضات فرهنگی با سازمان ذیربط

 های دولتیضعف در پیاده سازی چهارچوب

 
 به مشارکت نفعانذیعدم تمایل 

 مفروضات ناشفاف

 
 تفکر مبهم –دالیل مبهم و نامشخص برای انجام پروژه 

 
 بیان با شک و تردید عدم تمایل به نتیجه گرفتن

 مهندسی سیستم ناکافی

جدول 7. نشانگرهای ریسک در دسته محیط
Table 7. Risk triggers of Environment category
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معرفی منشأ، نشانگرهای ریسک مرتبط از لیست ارائه شده با مصاحبه 
از خبرگان در طرح و ساخت ارائه شده است.

از آنجایی که نتایج حاصله و روش های مورد استفاده کاماًل کیفی 
به  آماری  تکنیک های  از  استفاده  با  می گردد  پیشنهاد  است  بوده 

کمی سازی یافته ها در پژوهش های دیگر پرداخته شود.
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