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در محيط کسب و کار امروزي ،افزايش هزينه و
پيچيدگيهاي موجود در پروژهها از يک سو و افزايش
عدم قطعيت و ريسکهاي موجود در محيطهاي تجاري
از سوي ديگر باعث شده است که مديران پروژه به منظور
کاهش خطر پذيري و انحراف پروژه از اهداف تعيين
شده ،استفاده از مديريت ريسک را در برنامهريزي و
کنترل پروژهها ،سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهند.
بررسيهاي صورت پذيرفته مبين اين مطلب است،
مديريت ريسک يکي از ارکان مديريت پروژه محسوب
گرديده و هدف از آن شناسايي ،ارزيابي و پيشدستي بر
رويدادهاي تصادفياي ميباشد که ميتواند اثرات مثبت و
يا منفي بر اهداف پروژه داشته باشد .از اين رو بدون
توجه به مديريت ريسک ،اهداف و دستاوردهاي پروژه
ميتواند دستخوش مخاطرات جدي شود ادامه تحقيقات
نشان مي دهد پروژههاي ساختماني به علت تنوع باالي
فعاليتها ،گستردگي روابط و نيز تنوع اقالم مورد نياز ،از
پيچيدگي و پتانسيل باالي ريسک برخوردار ميباشد .از
اينرو مديريت ريسک در اين نوع از پروژهها از اهميت
بسزايي برخوردار است .در حوزه پروژههاي تعاوني مسکن
مطالعات جامع و منسجمي در خصوص شناسايي و
ارزيابي ريسک صورت نپذيرفته است .از طرفي با توجه به
ويژگي اعضاي اين تعاونيها که از اغلب از قشر
آسيبپذير جامعه هستند و توان پذيرش ريسکها را
ندارند ،ايجاب مينمايد که تحقيق مستقل و جامعي
صورت پذيرد و با مطالعه تجربيات گذشته و مشکالت
موجود و نيز پيشبيني وضعيت آينده ،ريسکهاي اين
پروژهها را شناسايي و مورد ارزيابي قرار دهد .بدين
ترتيب ميتوان از دستاوردهاي ارزشمند اين پروژهها
صيانت نمود و به اعتالي عملکرد اين تعاونيها را کمک
نمود .وجود ريسك و عدم قطعيت در پروژه موجب
كاهش دقت در تخمين مناسب اهداف شده و از كارايي
پروژهها ميكاهد .بنابراين ،نياز به شناخت و مديريت
ريسك در پروژه ،كامالً روشن است)غضنفري،و فتح
اله(9381،در منابع مختلف ،تعاريف ديگري نيز ارائه
شدهاست .مطالعات نشان ميدهد که تحقيق منسجمي
در خصوص ارزيابي ريسک در پروژههاي تعاوني مسکن
صورت نپذيرفته است .از طرفي به علت وجود تنوع
گستردهاي از ريسکها در اين نوع از پروژهها که اغلب از
پتانسيل باالي وقوع برخوردار هستند ،دستاوردهاي
ارزشمند اين پروژهها تهديد ميشود .از اينرو هدف اين
تحقيق شناسايي و ارزيابي ريسکها در اين پروژهها

ميباشد ،تا از اين طريق ،پس از ارائه راهکارهاي مناسب،
عوامل ريسک کاهش يافته يا حذف گردند و به تبع آنها
احتمال تحقق اهداف از پيش تعيين شده براي اين
پروژهها ،بيشينه گردد.
ادبيات و پيشينه پژوهش موضوع

خالصهاي از پيشينهي پژوهشهاي انجام شده
وجود ريسك و عدم قطعيت در پروژه موجب كاهش
دقت در تخمين مناسب اهداف شده و از كارايي پروژهها
ميكاهد .بنابراين ،نياز به شناخت و مديريت ريسك در
پروژه ،كامالً روشن است (غضنفري مهدي و فتح اله.
( .1)9381با توجه به اهميت علم مديريت پروژه در
سالهاي اخير ،استانداردهاي متنوعي در اين زمينه پديد
آمدهاند .اين استانداردها شامل اصول پايهاي و الزاماتي
است كه براي مديريت موفق يك پروژه يا پياده سازي
سيستم مديريت پروژه يك سازمان الزم به نظر ميرسد.
برخي از استانداردهاي معروف مديريت پروژه در جدول
شماره  9آمده است (زنجيراني فراهاني.)9312
از طرف موسسه مديريت پروژه ،مديريت ريسک به
عنوان يکي از نه سطح اصلي پيکره دانش مديريت پروژه
معرفي شده است .در تعريف اين موسسه ،مديريت
ريسک پروژه به فازهاي شناسايي ريسک ،اندازه گيري
ريسک ،ارائه پاسخ (عکس العمل در مقابل ريسک) و
کنترل ريسک تقسيم شده است .در اين تعريف ،مديريت
ريسک پروژه عبارت است از «کليه فرايندهاي مرتبط با
شناسايي ،تحليل و پاسخگويي به هرگونه عدم اطمينان
که شامل حداکثرسازي نتايج رخدادهاي مطلوب و به
حداقل رساندن نتايج وقايع نامطلوب ميباشد (واناي
ايوان.)0221
در منابع مختلف ،تعاريف ديگري نيز ارائه شدهاست.
بنا بر نظر بوهم ،مديريت ريسک فرايندي شامل دو فاز
اصلي است :فاز تخمين ريسک (شامل شناسايي ،تحليل
و اولويت بندي) و فاز کنترل ريسک (شامل مراحل برنامه
ريزي مديريت ريسک ،برنامه ريزي نظارت ريسک و
اقدامات اصالحي) ميباشد (تنگ کريستوفر  ) 0226بنا
به اعتقاد ايچانگ مديريت ريسک داراي هفت فاز است:
 )9شناسايي فاکتورهاي ريسک )0 ،تخمين احتمال
رخداد ريسک و ميزان تأثير آن )3 ،ارائه راهکارهايي
جهت تعديل ريسکهاي شناسايي شده )۴ ،نظارت بر
فاکتورهاي ريسک )1 ،ارائه يک طرح احتمالي)6 ،
مديريت بحران؛  )۷احيا سازمان بعد از بحران (کالر
بريندلي .)022۴

ارزيابي ريسکهاي پروژههاي تعاوني مسکن با استفاده از مدل تصميمگيري چند معياره

موسسه مديريت پروژه ،در راهنماي خود در مورد
پيکره دانش مديريت پروژه  ،براي فرايند مديريت ريسک
پروژه شش فاز را معرفي کرده است)9 :برنامه ريزي
مديريت ريسک )0 ،شناسايي )3 ،تحليل کيفي ريسک،
 )۴تحليل کمّي ريسک )1 ،برنامه ريزي پاسخ ريسک و
 )6نظارت و کنترل ريسک.
ويليامز ،براي مديريت ريسک يک فرايند چهار
مرحلهاي را معرفي کردهاند :شناسايي ،تحليل ،کنترل و
گزارش که در موازات چهار قدم معروف دمينگ در
مديريت پروژه  ،يعني برنامه ريزي ،اجرا ،بررسي و عمل،
قرار ميگيرند.
زنگ ،يک فرايند مديريت ريسک پروژه کلي را ارائه
کردهاند که از نه فاز تشکيل شدهاست )9 :شناسايي
جنبههاي کليدي پروژه )0 ،تمرکز بر يک رويکرد
استراتژيک در مديريت ريسک )3 ،شناسايي زمان بروز
ريسکها )۴ ،تخمين ريسکها و بررسي روابط ميان آنها،
 )1تخصيص مالکيت ريسکها و ارائه پاسخ مناسب)6 ،
تخمين ميزان عدم اطمينان؛  )۷تخمين اهميت رابطه
ميان ريسکهاي مختلف؛  )8طراحي پاسخها و نظارت بر
وضعيت ريسک و  )1کنترل مراحل اجرا.
کرزنر ،مديريت ريسک را به صورت فرايند مقابله با
ريسک تعريف کرده و آن را شامل مراحل چهارگانه زير
ميداند )9 :برنامهريزي ريسک )0 ،ارزيابي (شناسايي و
تحليل) ريسک )3 ،توسعه روشهاي مقابله با ريسک و )۴
نظارت بر وضعيت ريسکها.
موسوي و همکارانش يک سيستم خبره فازي جهت
ارزيابي ريسکها در پروژههاي کنسرسيومي ارايه
نمودهاند که به کمک آن مطابق مدل مديريت ريسک
پيشنهاد شده در پيکره دانشي مديريت پروژه .ريسکها
مطرح بر اساس سه شاخص احتمال وقوع ،شدت اثر و
توان سازمان در واکنش به آن اولويتبندي ميشود.
خاتمي و همکارانش در تحقيق روابط علي ميان انواع
ريسکها را مطالعه نمودهاند .در اين تحقيق با تحليل
شبکهاي فازي روابط علي و معلولي ميان چهار دسته
ريسک بيروني ،دروني ،فني و مديريت پروژه مورد مطالعه
قرار گرفته است.
تعريف ريسك
تعاريف مختلفي براي واژه ريسک وجود دارد ،ريسک،
شانس به وجود آمدن خسارت و ضرر ،امکان ايجاد ضرر،
عدم قطعيت ،پراکندگي نتايج واقعي از نتايج مورد انتظار،
احتمال متفاوت بودن نتيجه و خروجي از انتظارات(امت

ووگان .)9111،ريسک در معناي عام عبارت است از تاثير
منفي ناشي از يک آسيب پذيري با در نظر گرفتن
احتمال وقوع و اثر آن در فرآيندهاي يک سيستم )يگانه
مهام )9831،بيان مي کند ريسک رويدادي نامطمئن يا
موقعيتي که اگر اتفاق بيفتد بر هدف پروژه تاثير مثبت يا
منفي خواهد گذاشت .ريسک دليلي دارد و در صورت
اتفاق نيز تجربه اي از آن حاصل خواهد  ,ريسک در
تکنيک عبارت است از ترکيبي از احتمال وقوع حادثه
خطرناك و پيامدهاي آن .ينابراين در اندازه گيري ريسک
دو مفهوم بايد در نظر گرفته شود ،يکي احتمال وقوع و
ديگري پيامد آن( .کالر  )٠٢٢۴و )زنجيراني فراهاني،
( 981٢نکته قابل توجهي که در موجه با ريسک در نظر
گرفته شوند عبار تند از ،احتمال آنکه يک رخداد روي
دهد ،پيشامد و ماهيت آن ،نتيجه ي پيشامد و مدت
زمان رويارويي با ريسک ( ادواردز ) ٠٢٢2
پيشينه مديريت ريسک در پروژههاي ساخت و
ساز
پروژههاي ساختماني به علت تنوع باالي فعاليتها،
گستردگي روابط و نيز تنوع اقالم مورد نياز ،از پيچيدگي
و پتانسيل باالي ريسک برخوردار ميباشد .از اينرو
مديريت ريسک در اين نوع از پروژهها از اهميت بسزايي
برخوردار است.
بنا بر نظر بوهم ،مديريت ريسک فرايندي شامل دو
فاز اصلي است :فاز تخمين ريسک (شامل شناسايي،
تحليل و اولويت بندي) و فاز کنترل ريسک (شامل
مراحل برنامه ريزي مديريت ريسک ،برنامه ريزي نظارت
ريسک و اقدامات اصالحي) ميباشد (تنگ کريستف
)133-129 ،2006بنا به اعتقاد ايچانگ مديريت ريسک
داراي هفت فاز است )9 :شناسايي فاکتورهاي ريسک)0 ،
تخمين احتمال رخداد ريسک و ميزان تأثير آن )3 ،ارائه
راهکارهايي جهت تعديل ريسکهاي شناسايي شده)۴ ،
نظارت بر فاکتورهاي ريسک )1 ،ارائه يک طرح احتمالي،
 )6مديريت بحران؛  )۷احيا سازمان بعد از بحران(کالر
بريندلي  )٠٢٢1خاتمي و همکارانش در تحقيق روابط
علي ميان انواع ريسکها را مطالعه نمودهاند .در اين
تحقيق با تحليل شبکهاي فازي روابط علي و معلولي
ميان چهار دسته ريسک بيروني ،دروني ،فني و مديريت
پروژه مورد مطالعه قرار گرفته است .تهراني و همکاران
نيز مديريت ريسک را با مهندسي ارزش تلفيق نموده و
مدلي پيشنهاد نمودهاند که بر اساس آن در فاز مطالعات
اوليه مهندسي ارزش ،به روش دلفي ريسکها پروژه
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شناسايي و ارزيابي ميشوند و در کارگاه مهندسي ارزش
جهت يافتن پاسخ براي آنها ،طوفان فکري ترتيب داده
ميشود (رضايي و حق نويس و ساجدي ) 9381،الفت و
همکارنش نيز جهت اولويتبندي ريسکهاي يک تقاطع
غيرهمسطح ،از الگوي مديريت ريسک پيکره دانشي
مديريت پروژه بهره بردهاند .جهت ارزيابي ريسکهاس
شناسايي شده نيز از تحليل سلسله مراتبي و تاپسيس
فازي استفاده نمودهاند (زنجيراني فراهاني)9312،دگردي
و همکاران نيز به روش فرايند تحليل شبکه ،اهميت
نسبي معيارهاي ارزيابي ريسک را تعيين نموده و به
روش تاپسيس ،صد ريسک شناسايي شده براي
پروژههاي نيروگاهي ايران را امتيازدهي نمودند(دانولد
واتر)022۷ ،
تعريف تعاون
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واژه تعاون ،co-operation ،برگرفته از کلمه التين
co-operariميباشد که  coبه معناي «با هم» و
operariبه معناي «کار کردن» مي باشد .بنابريانco- ،
operationبه معناي با هم کار کردن مي باشد .لذا
افرادي که مي خواهند که با هم کار کرده و اهداف
اقتصادي مشترکي را دنبال کنند ،مي توانند يک
اجتماعي را شکل دهند که به آن «شرکت تعاوني» اتالق
مي شود .اين شرکت ،تجمعي از افراد داوطلب مي باشد
که با همکاري هم براي پيشبرد منافع اقتصادي يکديگر
تالش مي کنند .هدف از اين مشارکت ،کمک به استقالل
فردي و نيز کمک متقابل مي باشد .هدف اصلي ارائه
خدمات به اعضا مي باشد .هيچ فردي با عضويت در يک
شرکت تعاوني ،به دنبال کسب سود نيست .افراد در قالب
يک گروه پا پيش مي گذارند ،منابع شخصي خود را در
اختيار شرکت قرار مي دهند و از آنها در بهترين حالت
ممکن بهره برداري مي کنند و در قبال آنها ،درآمدي
کسب کرده و سود مشترک را بين خود تقسيم مي کنند.
مطمئناً اطالعاتي را در رابطه با تملک شخصي ،شراکت و
شرکتهاي سهامي عام ،تحت عنوان اشکال متفاوتي از
سازمانهاي تجاري ،مي دانيد .بايد توجه داشته باشيد
که علي رغم تفاوتهاي بسياري که از لحاظ ساختاري،
عملياتي ،توزيع سرمايه و نيز تعهدات در ميان آنها وجود
دارد ،يک وجه تشابه هم دارند و آن اين است که همه
آنها با مشارکت در فعاليتهاي تجاري ،به دنبال کسب
سود مي باشند .بدون سود ،بقا و رشد آنها امکان پذير
نمي باشد .اما سازمانهاي خاصي نيز وجود دارند که
هدف اوليه آنها از انجام فعاليتهاي تجاري ،ارائه خدمات

به اعضا مي باشد .اگرچه مقداري سود نيز براي بقا در
بازار تجارت الزامي است ،اما انگيزه اصلي آنها توليد سود
و رشد کردن نيست .آنها با دراختيار گرفتن سرمايهها و
منابعي که در دست اعضا مي باشد ،از آنها در بهترين
حالت ممکن بهره برداري کرده و سود عايده را ميان خود
تقسيم مي کنند .در ادامه با ساز و کار اين شرکتها
شرح داده ميشود.
کليات روش انجام پژوهش
از آنجايي که هدف از اين تحقيق مديريت
ريسکهاي پروژههاي تعاوني مسکن استان تهران مي
باشد .از اين تحقيق از نظر هدف کار بردي و از نظر
گردآوري دادهها نوع توصيفي ميباشد و به روش بررسي
موردي انجام ميپذيرد .به منظور انجام مديريت ريسک
در پروژههاي تعاوني مسکن ،به روش مطالعه ميداني و
بازديد موردي از پروژههاي تعاوني مسکن ميتوان اقدام
نمود .همچنين به روش مطالعه کتابخانهاي و جستجوي
منابع دانشي ميتوان به تحقيقات پيشين و منابع دانشي
مديريت ريسک و همچنين مديريت ريسک در پروژهاي
ساختماني دست يافت .مطالعه اسناد و مدارک مربوط به
طراحي و استانداردها و نظامنامههاي سازمان نظام
مهندسي و شهرداري و وزارت تعاون و وزارت راه و
شهرسازي نيز ميتوان به تکميل ليست ريسکهاي
پروژههاي تعاوني مسکن کمک نمايد .به منظور نهايي
کردن ليست ريسکهاي شناسايي شده در پروژههاي
تعاوني مسکن ،ميتوان مصاحبههاي نيمهساختار يافته
با کارشناسان و خبرگان اين پروژهها ترتيب داده داد.
پس از نهايي کردن ليست ريسکها ،ميتوان به کمک
توزيع پرسشنامه نظر کارشناسان و خبرگان شرکتهاي
تعاوني را در گشتره وسيعتري جويا شد و از آنها جهت
غناي دستاوردهاي تحقيق بهره برد .با توجه به آنکه در
اين پژوهش جهت تدوين و طراحي پرسشنامه از مرور
کامل ادبيات موضوع پژوهش و همچنين از نظر خبرگان
امر بهره گرفته شد .لذا ابزار جمعآوري اطالعات در اين
پژوهش داراي اعتبار محتوا ميباشد .در اين تحقيق
ريسکهاي مديريت پروژه به کمک مصاحبه با خبرگان و
مرور ادبيات بدست آمده است .تأثير مستقل هر يک از
ريسکهاي برگرفته از ادبيات و مصاحبه ،بر کارايي
فرايندهاي مديريت پروژه در پژوهشهاي گذشته به
اثبات رسيده است .پايايي پرسشنامهها  %8۴بوده و
جامعه آماري واجد شرايط در اين تحقيق  02نفر در 9۴
تعاوني مسکن منتخب در استان تهران ميباشند .براي
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تعيين اندازه نمونه بر اساس جدول مورگان استفاده شده
است و از مجموع  922نفر واجد شرايط در معاونتهاي
صاحب ريسک پرسشنامه در مجموع بين  02نفر که
شامل مدير عامل ،هيات مديره  ،پيمانکاران کليدي ،و
كارشناسان مسكن وزارت تعاون توزيع و اعضاء
تعاونيهاي مسكن شده است.

تجزيه و تحليل دادهها
در تحقيق حاضر گامهاي عمومي مديريت ريسک در
تمامي مدلهاي مختلف ،يکسان ميباشد .از اينرو از
آنجايي که بخش عمدهاي از فعاليتهاي شرکتهاي
تعاوني مسکن در قالب پروژه انجام ميپذيرد ،لذا مدل
مديريت ريسک که در استاندارد مديريت پروژه
 PMBOKارايه شده است ،براي اين تحقيق استفاده
شده است .که در شکل شماره دو آورده شده است.
دستاوردهاي مديريت ريسک در تعاونيهاي
منتخب استان تهران
در اين بخش ،مطابق با فرايند گام به گام اجراي
مديريت ريسک که توضيح داده شده و ريسکهاي
شرکتهاي تعاوني مسکن استان تهران مطالعه ميشود.
تعداد تعاونيهايي که در استان تهران مشغول به فعاليت
ميباشند ،بالغ بر چندين هزار مورد ميباشد .در اين
تحقيق تعداد محدودتري از آنها که اغلب در ليست
تعاونيهاي مشکلدار قرار داشتند ،براي مطالعه ريسک،
انتخاب شدند .براي اين منظور همه  9۴تعاوني
مشکلداري که در استان تهران قرار داشتند به عنوان
پايلوت انتخاب شدند .جمعآوري اطالعات در فرايند
مطالعه ريسک در دو مرحله انجام پذيرفت .در مرحله
اول ،ليست ريسکهاي محتمل به صورت مصاحبه با

مديران ارشد و افراد صاحبنظر بدست آمد .در مرحله
دوم اطالعات مربوط به ارزيابي کيفي ريسکها شامل
شدت اثر ريسکها و احتمال وقوع آنها و نيز ارزيابي
کمي ريسکها شامل برآوردهاي مالي اثرات هر ريسک،
غالباً به صورت پرسشنامه جمعآوري شد .براي اجراي
اثربخش فرايند مديريت ريسک ،در ابتدا شرايط الزم و
نيازمنديهاي اوليه مورد توجه قرار گرفت .براي اين
منظور شرايط الزم قبل از اجراي مديريت ريسک که
شامل جمعآوري اطالعات مورد نياز بود ،انجام شد و
همچنين در تشکيل تيم مطالعه و اجراي گامهاي
مديريت ريسک ،خطوط راهنما و شرايط مورد نياز ،در
حد امکان فراهم آورده شد.
تشکيل تيم پيشنهادي فرآيند مديريت ريسک
در مرحله اول ،تيمي منتخب از مديران ارشد و
خبرگان صاحب نظر در حوزههاي فعاليت تعاوني مسکن
 ،در قالب جلسات مصاحبه حضوري ريسکهاي مربوط
به حوزه فعاليت خود را بيان نموند .براي نمونه اعضاي
تيم منتخب که در حوزه تأسيس تعاونيهاي مسکن
صاحب نظر بودند ،ليست ريسکهاي اين حوزه را بيان
نمودند .پس از اتمام دور اول مصاحبه ،ليست تجميعي
شامل ريسکهاي مشترک ميان همه افراد مصاحبه شده،
تهيه شد و در دور دوم مصاحبه به اطالع آنها رسيد .در
اغلب موارد در دور دوم مصاحبهها ،اجماع ميان تيم
مصاحبه شونده پديد آمد و ليست ريسکهاي هر حوزه،
نهايي شد .در ادامه مطالعه نيز ،شرکت تعاونيهاي
منتخب ،اعضاي شامل مدير عامل يا هيات مديره و
پيمانكاران در مجموع  02نفر از  9۴تعاوني مسكن خود
را جهت انجام مطالعه کانديد نمودند .از ويژگيهاي
مصاحبه شنوندگان عضو بودن در تعاونيهاي مسكن
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مشكلدار و عوامل درگير در اجراي پروژهاي ساخت
و ساز تعاونيهاي مسكن بودن اين افراد مطابق آنچه که
گفته شد ،در قالب پرسشنامه ارزيابي کيفي و کمي
ريسکهاي پيشنهادي توسط تيم مصاحبه شونده را
انجام ميدهند .الزم به ذکر است که جهت مطالعه
ريسکهاي بيروني ،يک تيم مشترک ميان تمامي
تعاونيها تشکيل گرديد تا در قالب مصاحبه و پرسشنامه،
اطالعات مربوط ريسکهاي بيروني شامل ليست
ريسکهاي پيشنهادي و ارزيابي کيفي و کمي ريسکها
را در اختيار تيم مطالعه قرار دهند.
ارزيابي اوليه حوزههاي پرريسک پروژههاي تعاوني
مسکن
مطابق دستورالعمل اجراي فرايند مديريت ريسک در
استاندارد مديريت پروژه ،جلساتي با اعضاي تيم به
صورت فردي و نيز تيمي در محل اجراي پروژههاي
تعاوني و يا در محل سازمانها و ارگانهاي نظارتي و
مديريتي تشکيل شد و مصاحبههاي مربوطه انجام
پذيرفت .در جلسات مصاحبه ،پس از ارزيابي اوليه
حوزههاي مختلف منشأ ريسکهاي پروژه مطابق با
ساختار شکست ريسک به شناسايي حوزههاي پرپتانسيل
جهت وقوع ريسک پرداخته شد .با اتفاق نظر اعضاي تيم
مطالعه ،همه بخشهاي ساختار شکست ريسک پروژه،
پتانسيل بااليي براي وقوع ريسک داشته و در ادامه
مطالعه بايد مورد توجه قرار گيرند که در جدول شماره
دو آورده شده است.
شناسايي و تعيين ريسکهاي پروژههاي تعاوني
مسکن
فرايند شناسايي ريسکهاي هر يک از حوزههاي
فعاليت تعاوني مسکن ،متناسب با ساختار شکست
ريسک پيشنهادي ،اقدام شد .بدين ترتيب که از هر يک
افراد مصاحبه شونده خواسته ميشد که ريسکهاي
مربوط به حوزه خود را در طول دوره عمر تعاوني ،بيان
نمايند .براي نمونه از افرادي که در خصوص ريسکهاي
هيأت مديره ،مصاحبه به عمل آمد ،خواسته شد که
ريسکهاي مربوط به عملکرد هيأت مديره را در طول
دوره تعاوني از لحظه طرح ايده تعاوني و تأسيس تا اخذ
سال ششم
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پايانکار و سند واحدها ،بيان نمايد .بديهي است که
اعضاي هيأت مديره در مجمع تعيين ميشوند لذا
ريسکهاي هيأت مديره از اين لحظه ميتواند حادث
شود .به عبارتي در فرايند تأسيس و عضوگيري ،ريسکي
براي تيم هيأت مديره متصور نميباشد .بدين ترتيب
تضميني بوجود آمد که در چارچوب پيشنهادي ،تا حد
امکان ريسکي از قلم نيافتد.
نکته قابل توجه آن است که در فرايند شناسايي
ريسکها ،زمان وقوع ريسکها مدنظر بود .براي نمونه
ريسک عدم نظارت مدير عامل بر عملکرد پيمانکاران در
مرحله اجراي پروژه به وقوع ميپيوندد ولي ممکن است
که اثرات مربوط به اين ريسک در مرحله اخذ پايانکار،
نمايان شود.
پس از برگزاري جلسات مصاحبه با افراد صاحبنظر
در هر يک هر حوزههاي فعاليت تعاوني مسکن،
ريسکهاي مهم و محتمل هر حوزه به تفکيک احصاء
شد و مدون گرديد.
همانگونه که اشاره شد ،در اغلب موارد در دور دوم
مصاحبه ،اجماع ميان اعضاي تيم بدست آمد .در مواردي
هم که اختالف نظر جزئي وجود داشت ،دور سوم
مصاحبهها ترتيب داده شد.
ارزيابي و تحليل ريسک
در اين مرحله از مطالعه ،اطالعات مورد نياز به روش
پرسشنامه جمعآوري شده .و از اعضاي تيم مطالعه
خواسته شد که احتمال وقوع و ميزان اثرات هر ريسک را
مطابق طيف ليکرت  1-9امتيازدهي نمايند .مطابق
جدول شماره چهار عبارات کالمي متناظر با هر يک از
اعداد طيف ليکرت ،تعيين گشت .در اين تطبيق،
زيرفاکتورهايي که اثر عکس بر اهميت ريسک دارند ،به
صورت معکوس امتيازدهي ميشوند .براي نمونه اگر
احتمال کشف ريسکي کم باشد ،آن ريسک
مهمتر/خطرآفرينتر است ،لذا به احتمال کشف اين
ريسک عدد بزرگتري تخصيص مييابد.
همانگونه که گفته شد ،جهت ارزيابي اثرات هر ريسک،
سه فاکتور هزينه ،زمان و کيفيت مورد توجه قرار گرفت.
همچنين جهت ارزيابي عامل کنترلپذيري ريسک نيز از
دو زيرفاکتور احتمال کشف و ميزان مديريتپذيري
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جدول شماره  :9ريسکهاي شناسايي شده در حوزههاي مختلف فعاليت تعاوني مسکن
رديف

نام ريسک

شرح پيش بيني (ريسک)

عامل ريسک

(کد ريسک) (سبب ريسک)

پيامد ريسک

1

عدم رعايت احراز شرايط عضويت (عدم هم سنخي اعضا)

2

عدم آشنايي با قوانين تعاون و ثبت شرکت تعاوني

M2

3

اشتباه در تعيين نوع شرکت تعاوني و حوزه فعاليت تعاوني

M3

4

ارائه اطالعات و چشم انداز خالف واقع به اعضاء

M4

هيأت موسس

5

عدم پرداخت به موقع تعهدات مالي

P1

اعضاء

هزينه-زمان-کيفيت

6

فريب در اعالم شرايط عضويت

P2

اعضاء

هزينه-زمان-کيفيت

7

عدم مشارکت در جلسات مجمع و تصميمگيريها

P3

اعضاء

هزينه-زمان-کيفيت

8

عدم تمکين تصميمات مجمع

P4

اعضاء

هزينه-زمان-کيفيت

9

دخالت اعضاءدر امور فني و اعمال سليقه فردي

P5

اعضاء

هزينه-زمان-کيفيت

11

عدم اشراف بر قوانين تعاون

B1

بازرس

هزينه-زمان-کيفيت

11

عدم رسيدگي به شکايات اعضاء

B2

بازرس

هزينه-زمان-کيفيت

12

عدم لحاظ نمودن ساليق و خواستههاي اعضاء

MG1

هيأت مديره

هزينه-زمان-کيفيت

13

عدم لحاظ نمودن توانمدي مالي اعضاء

MG2

هيأت مديره

هزينه-زمان-کيفيت

14

اشتباه درنوع و نحوه واگذاري پروژه به پيمانکار

MG3

هيأت مديره

هزينه-زمان-کيفيت

15

اشتباه در مفاد قرارداد پيمانکار (قيمت زمان کيفيت

MG4

هيأت مديره

هزينه-زمان-کيفيت

16

عدم کسب ضمانتهاي مالي معتبر از پيمانکار

MG5

هيأت مديره

هزينه-زمان-کيفيت

17

عدم بررسي صالحيت پيمانکار (توانمدي کيفيت و توان اجرا

MG6

هيأت مديره

هزينه-زمان-کيفيت

18

اشتباه در انتخاب مدير عامل و تيم فني

MG7

هيأت مديره

هزينه-زمان-کيفيت

کمک گرفته شد .براي جمعبندي قضاوتهاي هر يک از
عوامل ،به هر يک از زيرفاکتورها ،به روش مقايسات
زوجي در تکنيک فرايند تحليل سلسله مراتبي ()AHP
اقدام شد .نتايج مقايسات زوجي با نظر مديران ارشد
تعاونيها در جدول شماره پنج نشان داده شده است.
جدول شماره  :2مقايسات زوجي زيرفاکتورهاي مربوط به
اثرات و کنترلپذيري ريسکها
وزن
هزينه

زمان

کيفيت

زيرفاکتور

1

3

6

1.67

زمان

1/3

1

2

1.22

هزينه
کيفيت

1/6

1/2

1

جمع:

1.5

4.5

9

1.11

احتمال

مديريت

وزن

کشف

پذيري

زيرفاکتور

احتمال کشف

1

1/5

1.67

مديريت پذيري

5

1

1.22

جمع:

6

1.2

M1

هيأت موسس

هزينه-زمان-کيفيت

هيأت موسس

هزينه-زمان-کيفيت

هيأت موسس

هزينه-زمان-کيفيت
هزينه-زمان-کيفيت

در جدول شماره  3نتايج ارزيابيهاي انجام شده به روش
پرسشنامه ،به تفکيک حوزههاي عملکردي تعاوني
مسکن ،ارايه شده است .نکته قابل اهميت در جمعبندي
نتايج پرسشنامهها آن است که در ابتدا ميانگين نظرات
پرسششوندگان بدست آمد و سپس با نظر خبرگان ،اين
ميانگين با نزديکترين عدد از طيف ليکرت ،جايگزين
گرديد .بدين ترتيب امکان آن فراهم آمد که نتيجه نهايي
ارزيابي هر زيرفاکتور با عبارات کالمي طيف ليکرت
تبيين شود .براي نمونه مطابق نظر پرسششوندگان،
احتمال وقوع ريسک عدم رعايت احراز شرايط عضويت،
عدد  6يا به عبارتي بين متوسط و زياد ،تعيين شده
است.
شاخص هر ريسک ،از ضرب اعداد متناظر با احتمال
وقوع ،شدت اثر و کنترلپذيري ،بدست ميآيد.
همانگونه که اشاره شد ،شدت اثر هر ريسک نيز با ضرب
اهميت نسبي زيرفاکتورهاي هزينه ،زمان و کيفيت در
امتياز داده شده به اين زيرفاکتورها ،بدست ميآيد .به
طريق مشابه ،نتيجه ارزيابي فاکتور کنترلپذيري نيز
محاسبه ميشود.
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جدول شماره  :3نتايج ارزيابي کيفي ريسکهاي شناسايي شده
جدول ارزيابي کيفي ريسک پروژه
(براساس شاخصهاي تعيين کننده ميزان ريسک پروژه)
کد مدرک :تاريخ بازنگري:
نام پروژه:

رديف

نام وسمت ارزياب:

عنوان ريسک

ريسک

شماره هجدهم
تابستان 3131

03

وقوع

هزينه

زمان

کشف مديريت ريسک
کيفيت
شناسايي پذيري

9

عدم رعايت احراز شرايط عضويت (عدم همسنخي هيأت
موسس
اعضاء)

6

۴

1

0

6

6

9۴۴.22

0

عدم آشنايي با قوانين تعاون و ثبت شرکت تعاوني

هيأت
موسس

1

0

0

9

3

0

02.۴6

3

اشتباه در تعيين نوع شرکت تعاوني و حوزه فعاليت هيأت
موسس
تعاوني

0

0

0

9

0

0

۷.16

۴

ارائه اطالعات و چشم انداز خالف واقع به اعضاء

هيأت
موسس

۴

۴

۴

0

۴

6

81.63

1

عدم پرداخت به موقع تعهدات مالي

اعضاء

6

۴

1

0

9

1

92۴.22

6

فريب در اعالم شرايط عضويت

اعضاء

3

3

3

0

۴

1

۴9.81

۷

عدم مشارکت در جلسات مجمع و تصميمگيريها

اعضاء

8

1

1

0

9

0

68.۴۴

8

عدم تمکين تصميمات مجمع

اعضاء

۴

3

0

0

9

۴

3۷.33

1

دخالت اعضاءدر امور فني و اعمال سليقه فردي

اعضاء

۴

3

0

۴

0

۴

۴0.3۷

92

عدم اشراف بر قوانين تعاون

بازرس

1

0

0

9

3

0

02.۴6

99

عدم رسيدگي به شکايات اعضاء

بازرس

۴

0

0

9

0

0

91.99

90

عدم لحاظ نمودن ساليق و خواستههاي اعضاء

هيأت
مديره

6

0

9

۴

0

0

0۴.22

93

عدم لحاظ نمودن توانمدي مالي اعضاء

هيأت
مديره

6

3

3

0

3

9

03.99

مدير ريسک:

سال ششم

تأثير ريسک

صاحب احتمال

کنترل پذيري

شاخص

اغلب ريسکهاي شناسايي شده ،جنبه کيفي و
مديريتي دارند ،از اينرو اغلب برآورد اثرات کمي
ريسکهاي شناسايي شده ،ميسر نبود و يا از دقت کافي
برخوردار نبودند .براي نمونه برآورد اثرات مالي عدم
نظارت مديرعامل بر عملکرد پيمانکاران ،و يا اشتباه در
تعيين نوع تعاوني توسط هيأت موسس و يا عدم تأمين
زيرساختها توسط شهرداري و نمونههاي ديگر از اين

مدير پروژه:

دست را نميتوان به راحتي ميسر نميباشد .لذا در فرايند
ارزيابي ريسکهاي شناسايي شده ،تأکيد بر روشهاي
کيفي ،قرار گرفت .با توجه به نتايج ارزيابي صورت
پذيرفته ،ريسکهايي که شاخص ريسک باال داشتند،
جهت ادامه مطالعه و ارايه راهکار انتخاب شدند.
ريسکهاي منتخب به شرح جدول شماره  1ميباشند.

ارزيابي ريسکهاي پروژههاي تعاوني مسکن با استفاده از مدل تصميمگيري چند معياره

جدول شماره  :4ليست ريسکهاي بااهميت جهت ارايه راهکارهاي کاهش ريسک
رديف

صاحب ريسک

عنوان ريسک

شاخص ريسک

9

عدم رعايت احراز شرايط عضويت (عدم همسنخي اعضاء)

هيأت موسس

9۴۴.22

0

ارائه اطالعات و چشم انداز خالف واقع به اعضاء

هيأت موسس

81.63

3

عدم پرداخت به موقع تعهدات مالي

اعضاء

92۴.22

۴

عدم مشارکت در جلسات مجمع و تصميمگيريها

اعضاء

68.۴۴

1

اشتباه در مفاد قرارداد پيمانکار (قيمت ،زمان و کيفيت)

هيأت مديره

908.81

6

عدم بررسي صالحيت پيمانکار (توانمندي کيفيت و توان اجراء)

هيأت مديره

9۷۴.22

۷

اشتباه در انتخاب مدير عامل و تيم فني

هيأت مديره

9۴1.2۷

8

اعمال نظر و دخالت و عدم نظارت کافي در تصميمات مدير عامل

هيأت مديره

998.91

1

اعمال نظر و دخالت و عدم نظارت کافي در امور اجرايي

هيأت مديره

۷۷.10

92

اشتباه در انتخاب زمين (کاربري ،معارض ،قيمت نامتناسب با توان مالي اعضاء)

هيأت مديره

969.33

ارايه راهکارهاي واکنشي به ريسکهاي منتخب
در اين بخش ،براي ريسکهاي مهم منتخب،
راهکارهاي واکنشي توصيه ميشود .مطابق ادبيات
مديريت ريسک ،واکنش به ريسکها به چهار دسته
پذيرش ريسک ،کاهش ريسک ،انتقال ريسک و حذف
ريسک تقسيم ميشوند .با بررسيهاي صورت پذيرفته و
با نظر خبرگان و مديران ارشد ،راهکارهايي به شرح
جدول شماره  2در پاسخ به ريسکهاي منتخب،
پيشنهاد شد.
در ادامه مطالعه ،هر يک از راهکارهاي پيشنهادي
مودر ارزيابي قرار گرفت و با جمعآوري نظر کارشناسان،
شاخص ريسکهاي مربوطه با فرض اعمال راهکارهاي
پيشنهادي ،محاسبه گرديد .نتايج ارزيابي کيفي
راهکارهاي پيشنهادي در جدول شماره  6آمده است.

نتايج نشان ميدهد که همه راه کارهاي پيشنهادي،
شاخص ريسکهاي مهم تعاوني مسکن را به ميزان
چشمگيري کاهش ميدهند .بررسي اجمالي اين راهکارها
مويد آن است که اغلب ريسکهاي شناسايي شده به
علت عدم وجود سيستم و مکانيزمهاي حرفهاي جهت
مديريت تعاونيهاي مسکن و اجراي پروژههاي ساخت و
ساز ميباشد .دليل ديگر بروز ريسکها ،تصميمگيري و
اعمال نظر و ساليق فردي توسط اعضاي هيأت مديره يا
مديرعامل ميباشد .از اينرو اغلب راه کارهاي پيشنهادي
متمرکز بر طراحي و استقرار سيستم ،تدوين راهکار،
تدوين رويه و دستورالعمل و ارايه روش تصميمگيري و
شرح وظايف و اختيارات ،بوده است.

سال ششم
شماره هجدهم
تابستان 3131

03

جواد بخشيان ،مرتضي عباسي و سعيد گيوه چي

جدول شماره  :1راهکارهاي پيشنهادي واکنش به ريسکهاي منتخب و فرد مسئول آنها
ردي
ف

سال ششم
شماره هجدهم
تابستان 3131

04

عنوان ريسک

راهکار واکنش به ريسک

مسئول
اجراي راهکار

9

تدوين ،تصويب و ابالغ دستورالعمل عضوگيري در تعاونيهاي مسکن شامل فرايند عضوگيري،
عدم رعايت احراز شرايط
مشخصات و شرايط اعضاي تعاوني و نحوه احراز شرايط عضويت .اين دستورالعمل متناسب با وزارت تعاون و
عضويت (عدم همسنخي
مشخصات تعاوني ،ويژگيها و ساليق اکثريت احتمالي اعضاي تعاوني مانند توان مالي ،هيأت موسس
اعضاء)
مشخصات شغلي ،اجتماعي و فرهنگي اعضاء ،تدوين ميشود.

0

تدوين دستورالعملي که بر اساس آن برخي از پارامترهاي مهم پروژه تعاوني استعالم و احصاء
ارائه اطالعات و چشم انداز شوند و به اطالع اعضاي جديد رسانده شود مانند قيمت مسکن در منطقه ،زمان اتمام پروژه ،وزارت تعاون و
بازرس
چشمانداز آينده منطقه و نقشههاي توسعه آتي منطقه.
خالف واقع به اعضاء
تدوين مکانيزم تنبيهي جهت پيشگيري از وقوع اين ريسک.

3

توسعه الگويي جهت ارزيابي توان مالي اعضاء و پايندي آنها به تعهدات مالي آنها در فرايند
عضوگيري.
ابالغ زمانبندي پرداختها به اعضاء و طراحي مکانيزمهاي تنبيهي و تشويقي جهت ترغيب
عدم پرداخت به موقع
اعضاء به انجام تعهدات مالي مانند ارايه اولويت در انتخاب واحدها ،تحويل واحدهايي که زودتر هيأت مديره
تعهدات مالي
آماده ميشوند و غيره.
انديشيدن تمهيداتي جهت کمک به اعضاء مانند يافتن منابع مالي و مذاکره با موسسات مالي
و اعتباري و تدارک تسهيالت جهت اخذ وام براي اعضاء.

۴

اطالع رساني در خصوص زمان برگزاري مجامع و ابالغ وظايف اعضاء در اين خصوص.
عدم مشارکت در جلسات ايجاد مکانيزم تنبيهي و تشويقي جهت ترغيب اعضاء به شرکت در مجامع.
مجمع و تصميمگيريها برگزاري مجامع متناسب با شرايط زماني و مکاني اعضاء.
بهرهگيري از فناوري اطالعات در خصوص برگزاري مجامع به صورت ويدئو کنفرانس.

هيأت موسس

1

اشتباه در مفاد قرارداد احصاء ليست مشکالت قانوني و حقوقي احتمالي در متن قراردادهاي پيمانکاري و تدوين
پيمانکار (قيمت ،زمان و قرارداد استاندارد که هر تعاوني متناسب با شرايط خود آن را اصالح کند.
کيفيت)

وزارت تعاون و
هيأت مديره

6

توسعه پايگاه اطالعاتي از اطالعات عمومي و شاخصهاي عملکردي پيمانکاران در پروژههاي
عدم بررسي صالحيت قبلي و تجربيات و تخصص آنها ،توان مالي و تجهيزاتي و انساني پيمانکاران.
وزارت تعاون و
(توانمندي تدوين دستورالعمل جهت انجام فرايند استعالمگيري از مراجع ذيصالح در خصوص
پيمانکار
هيأت مديره
شاخصهاي کليدي عملکردي پيمانکاران ،بررسي رزومهکاري و نيز نحوه مذاکره و
کيفيت و توان اجراء)
تصميمگيري.

۷

اشتباه در انتخاب مدير توسعه الگوي انتخاب مديرعامل شامل فرايند انتخاب ،شاخصهاي انتخاب ،منابع جمعآوري وزارت تعاون و
اطالعات و سوابق افراد کانديد و نحوه تصميمگيري در خصوص انتخاب مديرعامل و تيم فني .هيأت مديره
عامل و تيم فني

8

تدوين و تصويب شرح وظايف ،حوزه فعاليتها و اختيارات مديرعامل و هيأت مديره.
اعمالنظر ،دخالت ياعدم
شناسايي مصاديق مهم و کليدي نظارت و ايجاد مکانيزم کنترلي خاص براي آنها.
هيأت مديره
نظارت کافي در تصميمات
تعيين طرف مرضي الطرفين در موارد اختالفي جهت تسريع در حل و فصل امور مورد
مدير عامل
اختالف.

1

اعمال نظر ،دخالت و عدم تدوين و تصويب شرح وظايف ،حوزه فعاليتها و اختيارات مديرعامل و هيأت مديره.
نظارت کافي در امور توسعه مکانيزم حل و فصل موارد اختالفي مانند تعيين طرف مرضي الطرفين.
اجرايي

92

توسعه خطوط راهنما براي فرايند جستجو مناطق ،تعيين گزينههاي پيشنهادي ،نحوه
اشتباه در انتخاب زمين
جمع آوري اطالعات مربوط به زمين و معيارهاي ارزيابي و انتخاب نهايي زمين مورد نياز پروژه.
وزارت تعاون و
(کاربري ،معارض ،قيمت
تدوين دستورالعملي جهت تعيين مشخصات و پارامترهاي زمين مورد نياز متناسب با تعداد
هيأت مديره
نامتناسب با توان مالي
اعضاء ،ساليق و ترجيحات اعضاء ،توان مالي و مشخصات فرهنگي-اجتماعي اعضاء.
اعضاء)
احصاء قوانين و مقررات محدودکننده کاربري زمين ،سطح تراکم و تعداد طبقات و غيره.

هيأت مديره

ارزيابي ريسکهاي پروژههاي تعاوني مسکن با استفاده از مدل تصميمگيري چند معياره

جدول شماره  :6ارزيابي ريسکهاي ثانويه پروژه پس از اعمال راهکارهاي پيشنهادي
جدول ارزيابي کيفي ريسکهاي ثانويه پروژه (پس از اعمال راهکارهاي پيشنهادي)
تاريخ بازنگري:

کد مدرک:

نام وسمت ارزياب:

نام پروژه:

ريسک

رديف

شاخص

تأثير ريسک

احتمال

کنترل پذيري

شاخص

عنوان ريسک

9

عدم رعايت احراز شرايط عضويت (عدم
همسنخي اعضاء)

9۴۴.22

۴

ارائه اطالعات و چشم انداز خالف واقع به
اعضاء

81.63

0

1

عدم پرداخت به موقع تعهدات مالي

92۴.22

۴

3

۷

عدم مشارکت در جلسات مجمع و
تصميمگيريها

68.۴۴

۴

3

3

91

اشتباه در مفاد قرارداد پيمانکار (قيمت،
زمان و کيفيت)

908.81

۴

3

3

3

9۷

عدم بررسي صالحيت پيمانکار (توانمندي
کيفيت و توان اجراء)

9۷۴.22

3

۴

۴

0

۴

98

اشتباه در انتخاب مدير عامل و تيم فني

9۴1.2۷

۴

۴

۴

3

3

۴

09

اعمال نظر و دخالت و عدم نظارت کافي در
تصميمات مدير عامل

998.91

۴

3

۴

0

۴

1

62.91

00

اعمال نظر و دخالت و عدم نظارت کافي

۷۷.10

1

3

3

0

3

۴

11.3۷

0۴

اشتباه در انتخاب زمين (کاربري ،معارض،
قيمت نامتناسب با توان مالي اعضاء)

969.33

0

0

۴

0

۴

8

31.81

01

رانت ،فساد و تباني هيات مديره

80.89

3

3

3

3

6

۴

31.22

06

عدم توانمندي و تخصص فني و عدم اشراف
بر امور فني

910.26

۴

0

3

0

3

۴

3۴.2۷

01

عدم تسهيلگري در امور اجرايي و تسريع در
امور و کنترل زماني پروژه

921.22

1

3

3

3

3

3

۴1.22

33

عدم مديريت و نظارت صحيح بر عملکرد
پيمانکار و نظارتهاي فني و اجرايي

902.22

1

3

3

3

3

3

۴1.22

31

عدم صکالحيت و توانمنکدي اجرايکي (تکوان
مالي تجهيزات وتجربه و تخصص)

932.33

۴

3

0

0

3

۴

۴2.81

۴9

عدم رعايت اصول فني و حسن انجام کار در
اجراي قرارداد

926.6۷

۴

3

3

3

1

3

۴2.22

۴۴

عدم بکارگيري افراد متخصص و پيمانککاران
جزء با صالحيت

929.33

۴

3

0

3

۴

۴

۴۴.۴۴

13

عدم ارائه تسهيالت

991.۷8

1

3

9

3

0

۴

۴6.81

1۴

تحميل جرايم نقدي به کل اعضاء و توقيکف
زمين به علت تخلف تعدادي از اعضاء

920.22

3

3

0

0

0

1

36.22

ريسک
قبل از راهکار

کشف

مديريت

بعد

6

۷0.22
۴0.89

وقوع

هزينه

زمان

کيفيت

3

۴

1

0

6

۴

۴

0

۴

6

3

0

9

1

12.2۷

0

9

0

09.91

۴

1

18.22

1

1۴.۷8
11.63

شناسايي پذيري از راهکار

سال ششم
شماره هجدهم
تابستان 3131

00

جواد بخشيان ،مرتضي عباسي و سعيد گيوه چي

جمعبندي و نتيجه گيري

سال ششم
شماره هجدهم
تابستان 3131

02

تعاونيهاي مسکن از جمله نهادهاي غيردولتي
ميباشند که سهم عمدهاي در تأمين مسکن براي اقشار
پايين جامعه دارند و کمک شاياني به تحقق عدالت
اقتصادي و تأمين مسکن براي مردم کشور ،نموده است.
از اينرو کمک به تعاونيهاي مسکن در انجام فعاليتهاي
مربوطه و تضمين موفقيت آنها ميتواند اثرات اجتماعي
فراواني به همراه داشته باشد.
از آنجاييکه تعاونيهاي مسکن در قالب پروژههاي
ساخت و ساز فعاليت مينمايند ،در اين تحقيق از
استاندارد مديريت پروژه ( )PMBOKجهت انجام
مديريت ريسک ،استفاده شد .در اين پژوهش از مدل
مديريت ريسک ارايه شده در استاندارد مذکور جهت
مديريت ريسکهاي تعاوني مسکن ،بهره برده شده است.
از آنجاييکه تعداد تعاونيهاي مسکن استان تهران بالغ
بر چندين هزار ميباشد ،لذا جامعه هدف در اين تحقيق،
تعاونيهاي مشکلدار استان تهران قرار گرفت.
در اين تحقيق به منظور جلوگيري از مغفول واقع
شدن برخي از ريسکها ،ساختار شکست ريسک پيشنهاد
شد که دو بعد اصلي داشت .در بعد اول تمامي افراد و
اعضاي دخيل در تعاوني مسکن قرار گرفت و در بعد دوم
تمامي دورههاي زماني فعاليتهاي تعاوني از بدو تأسيس
تا اخذ پايان کار .همچنين ريسکها به دو دسته دروني و
بيروني تقسيم شدند.
تيم مصاحبهشونده شامل مديران ارشد و کارشناسان
باتجربه در حوزه تعاونيهاي مسکن بودند که با توجه به
ساختار پيشنهادي شکست ريسک ،ليست ريسکهاي
تعاوني مسکن را به تفکيک عامل ريسک ،دوره عمر
تعاوني احصاء نمودند .براي نمونه ريسکهاي هيأت
مديره در دوره اجراي پروژه و يا ريسکهاي اعضاء در
دوره عضوگيري .در اغلب موارد در دور دوم مصاحبهها،
افراد مصاحبه شونده به اجماع رسيدند .بدين ترتيب براي
 91عامل و حوزه ريسک در مجموع  11ريسک مهم
شناسايي شد .در ادامه تحقيق پرسشنامهاي طراحي شد
که تعاونيهاي مسکن به کمک آن شاخص ريسکهاي
پيشنهادي را تعيين نمايند .در محاسبه شاخص هر
ريسک سه عامل احتمال وقوع ،شدت اثر و کنترلپذيري
ريسک مدنظر قرار گرفت .در برآورد اثرات هر ريسک سه
زيرفاکتور اثرات ريسک بر هزينه ،زمان و کيفيت پروژه
منظور شد .براي محاسبه ميزان کنترلپذيري ريسک نيز
دو زيرفاکتور احتمال کشف و مديريت پذيري ريسک در
نظر گرفته شد .بدين ترتيب  09ريسک مهم شناسايي

شد و براي ارايه راهکارهاي واکنش به ريسک ،کانديد
شد.
به منظور توسعه راهکارهاي پيشنهادي ،تيمي از
اعضاي منتخب و مديران ارشد تشکيل شد و افراد تيم
متناسب با حوزه فعاليتهاي خود ،راه کارهايي را
پيشنهاد نمودند .همچنين فرد و يا واحد مسئول اجراي
هر يک از راهکارهاي پيشنهادي نيز ،تعيين شد .در ادامه
مطالعه شاخص ريسکهاي مهم پس از اعمال راه
کارهاي پيشنهادي ،محاسبه شد .نتايج تدييدکننده
کارايي راهکارهاي پيشنهادي بود .بررسي کلي
ريسکهاي مهم و راهکارهاي پيشنهادي اين موضوع را
تأييد مينمايد که اغلب تعاونيهاي مشکلدار ،فاقد
سيستم مديريتي و اجرايي بلوغ يافته و حرفهاي مي
باشند و اغلب مشکالت نيز زاييده اين نقيصه مي باشد .از
اين رو راهکارهاي پيشنهادي عمدتاً پيرامون تدوين
دستورالعمل ،رويه و شرح وظايف و تعيين حوزه
اختيارات ميباشند.
در اين تحقيق ريسکهاي پروژههاي تعاونيهاي
مسکن مشکلدار استان تهران بررسي گرديد .از آنجايي
که فعاليتهاي اين تعاونيها در سراسر کشور از شباهت
بسيار بااليي برخوردار ميباشند و از طرفي شرايط حاکم
بر اين فعاليتهاي اين تعاونيها نيز در سراسر کشور
يکسان مي باشد ،لذا ميتوان نتايج اين تحقيق را به ساير
تعاونيهاي مسکن در استانهاي ديگر ،تسري داد.
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