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چکیده:
پژوهش حاضر به شناسایی و رتبه بندی ریسک های موجود در اجرای پروژه های ساختمانی بلند مرتبه سازی شهر مشهد
با استفاده از مدل فرآیند سلسله مراتبی ( )AHPمی پردازد .بدین منظور با مراجعه به تحقیقات انجام گرفته ،شاخص ها و
ابعاد مختلف ریسک های موجود در صنعت ساختمان و پروژه های بلند مرتبه سازی شناسایی شد و بر مبنای این متغیرها،
پرسشنامه ای طراحی گردید و روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفت .جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران شرکت های
ساختمانی بلند مرتبه ساز شهر مشهد بود ،که تعداد آنها برابر  45نفر شناسایی شد و همین تعداد با استفاده از شیوه نمونه
گیری تمام شمار به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند .پس از جمع آوری داده های تحقیق ،بمنظور پاسخ به سواالت
پژوهش از آزمون های مختلف آماری شامل تحلیل عاملی تأییدی و مدل فرآیند سلسله مراتبی ،استفاده شد .نتایج حاصل از
تحلیل عاملی تأییدی مشخص کرد که ریسک های پروژه های ساختمانی بلند مرتبه به دو نوع ریسک های داخلی که شامل
(ریسک های ناشی از کارفرما ،ریسک های ناشی از تدارکات ،ریسک های اجرا ،ریسک های ناشی از نیروی انسانی ،ریسک های
ناشی از زمان بندی و ریسک های ناشی از طراحی) و ریسک خارجی که شامل (ریسک های ناشی از عوامل سیاسی ،ریسک
های ناشی از عوامل اقتصادی ،ریسک های ناشی از عوامل اجتماعی ،ریسک های ناشی از عوامل محیطی ،ریسک های ناشی از
مسائل حقوقی و ریسک های ناشی از مسائل قراردادی) تقسیم می شوند .نتایج حاصل از رتبه بندی بر اساس تکنیک سلسله
مراتبی ( )AHPمشخص کرد که ریسک های داخلی دارای اهمیت بیشتری نسبت به ریسک های خارجی در پروژه های بلند
مرتبه سازی شهر مشهد هستند .همچنین نتایج بیانگر آن بود که در بین ابعاد مربوط به ریسک های داخلی ،بعد ریسک ناشی
از زمان بندی پروژه رتبه اول و در بین ابعاد مربوط به ریسک های خارجی ،بعد ریسک ناشی از عوامل اقتصادی باالترین رتبه
را دارند .در نهایت پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه گردید.کلمات کلیدی :توان رقابتی ،چابکی سازمان ،مهندسی ارزش،
شرکت های پیمانکاری
کلمات کلیدی  :ریسک ،ساختمان های بلند مرتبه ،شهر مشهد
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مقدمه:

بلندمرتبه سازی یکی از پدیده های قرن  21در صنعت
ساختمان و شهرسازی است که امروزه روز به روز در حال
گسترش است .از نظر اقتصاددانان و جغرافی دانان شهری
این نتیجه طبیعی ،فرایند توسعه شهری است .کمبود
زمین در مناطق مرکزی شهرها و افزایش تقاضا برای کار
و سکونت در مرکز شهرها باعث باال رفتن قیمت زمین در
این محدوده ها و در نتیجه افزایش ارتفاع ساختمان ها
می شود .بهبود تکنولوژی ساختمان ،قدرت نمایی و رقابت
شهرها با یکدیگر و افزایش اخالق و فرهنگ باالنشینی نیز
باعث رونق هر چه بیشتر بلند مرتبه سازی شده است [.]1
یکی از مهمترین مسائل در مورد پدیده بلندمرتبه سازی،
مسأله ریسک است .ریسک های موجود در این نوع پروژه ها
بیش از ساخت و ساز معمول می باشد ،لذا توجه به ریسک
های موجود در پروژه های بلند مرتبه ،امری مهم و ضروری
است .بطور کلی ،مدیریت ریسک و شناسایی انواع ریسک های
ساختمانی یکی از بزرگ ترین چالش های قرن  21در صنعت
ساختمان سازی به شمار می رود .روند در حال رشد فجایع
انسانی ،زیان های اقتصادی و خسارات محیطی لزوم توجه
به مقوله ریسک در صنعت ساختمان سازی با یک رویکرد
سیستماتیک را به خوبی نشان می دهد .در این میان ساختمان
های بلندمرتبه با توجه به ویژگی هایی از جمله تعدد طبقات و
افراد ساکن ،آسیب پذیری باالتری در مقابل این سوانح دارند.
فرآیند اجرای ساختمان های بلندمرتبه نیازمند تصویب
برنامه ریزان و مقامات شهری است ،ولی بطور معمول با توجه
به مالحظات مختلف و فرآیند زمانبر اجرای چنین پروژه
هایی ،عامل مدیریت ریسک در تصمیم گیری ها در این
زمینه مورد غفلت قرار می گیرد .معموالً زمانی بحث مدیریت
ریسک در این گونه پروژه ها آغاز می شود که کار از کار
گذشته است و مدیریت با عواقب ،نارسایی ها و مشکالت
ایجاد شده به دلیل غفلت از عامل ریسک روبرو شده است.
لذا در تصمیم گیری های مرتبط با بلند مرتبه سازی در
فضاهای شهری ،عالوه بر جنبه های اقتصادی ،اجتماعی،
محیطی و تکنولوژیک ،جنبه های مخاطرات ،آسیب پذیری
و ریسک نیز باید در نظر گرفته شود .عالوه بر این ،بسته به
نوع و میزان مخاطرات در یک منطقه ،بلند مرتبه سازی می
تواند درست و یا غلط باشد .مث ً
ال در مناطقی که با مخاطرات
طبیعی با شدت و قدرت باال مواجه هستند ،مانند سرزمین
هایی که در معرض زلزله و پیامدهای مرتبط با آن هستند،
بلند مرتبه سازی دارای شرایط متفاوتی نسبت به سرزمین
های دیگر است .ضمن آنکه بسیاری از مخاطرات ویژه مناطق
متراکم تر هستند و یا در آنجا با سرعت و حرکت بیشتری
گسترش می یابند؛ اما صرف نظر از نوع و میزان مخاطرات
معموالً افزایش تراکم فعالیت ها و سکونت به دلیل افزایش
جمعیت و ثروت باعث افزایش آسیب پذیری می شود.
به طوری که کوچک ترین اتفاقات در این مناطق باعث
بیشترین خسارت و تلفات می شوند؛ بنابراین در مجموع
افزایش تراکم و بلند مرتبه سازی باعث افزایش ریسک و
مواجهه با خسارت سنگین می شود؛ بنابراین شناسایی
ریسک در این پروژه ها که یکی از مراحل فرآیند مدیریت
ریسک می باشد به عنوان مشکل اصلی در صنعت ساختمان
به شمار می رود .همچنین در این میان نباید از پیدایش
مخاطرات جدید که در حال حاضر شناخت درستی از آنها

نداریم و ممکن است در آینده پیدا شوند نیز غافل شد [.]2
مسأله بلندمرتبه سازی و ریسک های موجود در آنها در شهر
مشهد به عنوان یک کالن شهر با جمعیت زیاد ،بافت شهری
ویژه و قرار گرفتن در منطقه زلزله خیز ،اهمیت دوچندانی
پیدا می کند .در حالیکه همانطور که بیان گردید مبحث
ریسک و مدیریت آن در ساختمان های بلندمرتبه اهمیت
ویژه ای دارد ،فقدان یک تحقیق منسجم علمی و دانشگاهی
پیرامون شناسایی و بررسی ریسک های موجود در پروژه
های ساختمانی بلند مرتبه خصوصاً در مشهد مقدس مشهود
می باشد که این مهم مسئله اصلی این تحقیق می باشد .به
طور ویژه هدف تحقیق حاضر و آنچه ذهن پژوهشگر را به
خود مشغول نموده است ،شناسایی و رتبه بندی ریسک های
موجود و ابعاد مختلف آنها در اجرای پروژه های بلند مرتبه
سازی شهر مشهد که بر سالمت افراد مشغول در پروژه اثر
منفی می گذارند ،می باشد .در این راستا پژوهش حاضر
می کوشد تا به دو سؤال اصلی پاسخ دهد )1 :ریسک های
موجود و ابعاد مختلف آنها در اجرای پروژه های بلند مرتبه
سازی شهر مشهد شامل چه مواردی می شود؟ و  )2رتبه
بندی ریسک های موجود و ابعاد مختلف آنها در اجرای
پروژه های بلند مرتبه سازی شهر مشهد چگونه است؟.
ضمناً با توجه به اهداف تحقیق ،در این پژوهش محقق
از تدوین فرضیه و محدود نمودن تحقیق در حیطه آن،
خودداری نموده و در ادامه ،روند تحقیق بهصورت مسئله
محور و بر اساس اهداف و سؤاالت پژوهش دنبال شده است.
تحقیق حاضر با شناسایی ریسکهای موجود و ابعاد مختلف
آن در پروژه های ساختمانی بلند مرتبه در شهر مشهد
نه تنها می تواند به گسترش دانش نظری در این حوزه
کمک کند ،بلکه می تواند به مدیران مرتبط به پروژه های
ساختمانی بلند مرتبه در شهر مشهد در راستای شناخت
ریسک های بالقوه و موجود و مدیریت مؤثر آن ها یاری
رسان باشد .شناسایی ریسک تعیین می کند که «چه
چیزی» ممکن است رخ دهد تا بتواند اهداف پروژه را تحت
تأثیر قرار دهد ،چنین چیزی «چگونه» می تواند رخ دهد
و در صورت رخ دادن آن «چه اتفاق هایی» خواهد افتاد.
مهم ترین نکته ای که در اینجا وجود دارد ،این است که
فرآیند شناسایی باید جامع باشد ،چرا که «تا ریسک ها
شناسایی نشوند ،نمی توان آن ها را مدیریت نمود» و بروز
ناگهانی آنها در مراحل بعدی ،می تواند موفقیت پروژه را
تهدید نماید و غافلگیری های ناخوشایندی پدید آورد [.]9

تعاریف نظری:

ساختمان های بلند مرتبه :در ایران طبق نشریه  111سازمان
مدیریت و برنامه ریزی کشور (دستورالعمل اجرایی محافظت
ساختمان در برابر آتش سوزی) تعریف ساختمان بلند چنین
مطرح می شود :هر بنایی که ارتفاع آن (فاصله قائم بین تراز
کف باالترین طبقه قابل تصرف تا تراز پایین ترین سطح قابل
دسترسی برای ماشین های آتش نشانی) از  13متر بیشتر باشد
ساختمان بلند محسوب می شود .همچنین ساختمان¬های شماره دو
باالتر از  32متر از نظر مهندسی سازه بلند مرتبه محسوب پاییز و زمستان
1397
می شود که نسبت ارتفاع به قطر آن حداقل  3/14باشد [.]3
ریسک در صنعت ساختمان و بلند مرتبه سازی :ریسک
پتانسیلی است که باعث ایجاد مشکالت و عوارضی
در دستیابی به هدف پروژه می شود (اسالمی:1392 ،

تحلیل مفاهیم پژوهش:

بلندمرتبه سازی:
بلند مرتبه سازی یکی از پدیده های قرن بیستم در ساختمان
سازی و شهرسازی بود که هنوز هم در بسیاری از شهرهای
جهان ادامه دارد [ .]7از نظر اقتصاددانان و جغرافی دانان
شهری این نتیجه طبیعی فرآیند توسعه شهری است .کمبود
زمین در مناطق مرکزی شهرها ،افزایش تقاضا برای کار و
سکونت در مرکز شهرها باعث باال رفتن قیمت زمین در این
محدوده ها و در نتیجه افزایش ارتفاع ساختمان ها می شود
[ .]8بهبود تکنولوژی ساختمان و قدرت نمایی و رقابت شهر
ها در برابر یکدیگر و افزایش اخالق و فرهنگ باال نشینی هم
باعث رونق هر چه بیشتر بلند مرتبه سازی شده است .توسعه
بلند مرتبه سازی در سراسر جهان امروزی در حال افزایش
است .ساختمان های بلند مرتبه در اواخر قرن نوزده در ایالت
متحده آمریکا ظهور پیدا کردند .هر چند آن ها یک پدیده
معماری در سراسر جهان هستند خیلی از ساختمان های
بلند در سراسر جهان بخصوص در کشورهای آسیایی ساخته
شده اند از قبیل چین ،کره ،مالزی و ژاپن .بر مبنای اطالعات
منتشر شده در دهه  1980حدود  49%ساختمان های بلند
در شمال آمریکا مکان یابی شده اند (میر و سون مان 2007 ،
 .]15[ )1:توزیع ساختمان های بلند به سرعت تغییر پیدا
کرده در این میان آسیا با  32%و سپس شمال آمریکا با 24%
بیشترین سهم را دارند .این اطالعات نشان دهنده رشد سریع
ساختمان های بلند در طول این دوره در آسیا می باشد
(همان) .ساخت این بلند مرتبه ها در هر کشور بایستی با
توجه به بافت منطقه ،نظام عملکردی ،ویژگی های فرهنگی
و نیازهای ساکنین صورت می گیرد .صرف الگو برداری از
برج ها و آسمان خراش های کشورهای دیگر اثرات سویی بر
شهر و مشکالت شهر سازی را چند برابر خواهد کرد .از جمله
مهمترین عوامل بحث کالبد و بافت می باشد که ساختمان
های بلند مرتبه آنها را تحت تأثیر خود قرار می دهند [.]1
ریسک های موجود در صنعت ساختمان:
با توجه به اینکه صنعت ساخت و ساز بر حسب ماهیت ،متکی
بر نیروی انسانی بوده و انسان سالم رکن اساسی توسعه پایدار
به شمار می آید ،بنابراین توجه به ایمنی و سالم افرادی که
در فرآیند اجرا مشارکت داشته یا آنانی که ممکن است در
حیطه اثر عملیات اجرایی از آن آسیب ببینند ،امری ضروری
است و بدون توجه به نیروی انسانی هیچ فرآیندی به سمت
نتیجه مطلوب حرکت نخواهد کرد و نتیجه عدم توجه به این
مهم اضمحالل و از هم پاشیدگی سیستم خواهد بود [.]7
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پیشینه پژوهش:

پژوهش های داخلی:
اسالمی و همکاران ( ]2[ )1392در پژوهشی تحت عنوان
شناسایی و رتبه بندی ریسک در پروژه های ساختمانی با
رویکرد فازی ،ریسک های مربوط به کارگاه ساخت ساختمان
 5طبقه فوالدی در شهر تهران را مورد ارزیابی قرار دادند .با
توجه به نتایج تحقیق ،ریسک ناشی از کار در ارتفاع ،تخریب،
نصب و اجرای اسکلت ،داربست ،گود برداری ،باالبر ،ماشین
آالت ،آتش سوزی ،جوشکاری ،برق گرفتگی به عنوان ریسک
های موثر در اجرای پروژه شناسایی شدند که در این میان
ریسک کار در ارتفاع بیشترین رتبه را به خود اختصاص داد.
اردشیر و همکاران ]5[ )1392( ،در پژوهشی با عنوان
ارزیابی ریسک های ایمنی در پروژه های انبوه سازی با
استفاده از ترکیب روش های فازی ( AHP-DEAو FTA
فازی ،)FMEA ،با ترکیب منطق فازی و روش های فازی
به ارزیابی ریسک ایمنی در صنعت انبوه سازی ساختمان
پرداختند .در این مطالعه موردی ،دو نوع مختلف از پروژه
های انبوه سازی جهت ارزیابی ریسک های ایمنی بررسی
گردید .طبق نتایج بدست آمده ،ریسک های سقوط
از ارتفاع در هر دو پروژه به عنوان مهمترین ریسک
شناخته شدند و استراتژی های کاهش ریسک و اقدامات
الزم جهت پیشگیری و کاهش عوامل خطر ارائه گردید.
احمدیان ( ]6[ )1393در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر
مدیریت ریسک بر صنعت ساختمان در شهر مشهد ،چنین
نتیجه گرفت که برنامه ریزی مدیریت ریسک از طریق نقش
واسطه ای بین سطح ریسک و موفقیت پروژه های ساخت ،رابطه
منفی بین سطح ریسک و موفقیت پروژه را کاهش می دهد.
پژوهش های خارجی:
سانتوس استفن و تاکایوکی میناکو ( ،]10[ )2003در
پژوهشی تحت عنوان ارزیابی ریسک های موجود در
ساختمان های بلند مرتبه در جاکارتا ،اقدام به شناسایی
و رتبه بندی ریسک های بالقوه مهم در پروژه های
ساختمانی بلند مرتبه در جاکارتا کردند .نتایج حاکی از آن
بود که ریسک های مرتبط به مدیریت و برنامه ریزی در
پروژه های ساختمانی بلند مرتبه بیشترین اهمیت را دارند.
تام و همکارانش ( ]11[ )2004در تحقیقی با عنوان وضعیت
مدیریت ایمنی در صنعت ساخت و ساز چین ،کشف فعالیت
های مستعد خطر در کارگاه های ساختمانی و شناسایی عوامل
موثر در ایمنی کارگاه های ساختمانی را مورد تأکید قرار
دارند .نتایج نشان داد که رفتار پیمانکاران در مدیریت ایمنی
از جمله عدم تهیه تجهیزات حفاظت فردی ،جلسات ایمنی به
طور منظم و آموزش ایمنی موجب نگرانی شدید می شدند.
سیوگاه و عبدالرحمان ( ]12[ )2013در پژوهشی
شماره دو تحت عنوان شناسایی ریسک های عمده در صنعت
پاییز و زمستان ساخت و ساز مالزی ،به این نتایج دست یافتند که
1397
ریسک تأمین مالی و هزینه ساخت به عنوان مهمترین
ریسک در صنعت ساختمان های بلند مرتبه می باشد.
امبچو و تیلور ( ]13[ )2014در پژوهشی تحت عنوان
بررسی و ارزیابی ریسک های قراردادی در صنعت ساختمان

ارائه مدلی از تاثیر مهندسی ارزش و چابکی سازمان در

 .)1در تعریفی دیگر ،ریسک مخاطرات احتمالی است
که از شروع تا خاتمه یک پروژه ساختمانی متوجه
ذینفعان و مسئوالن اجرای پروژه می باشد [.]4

های مرتفع در نیوزلند 6 ،عامل را به عنوان ریسک های
اثرگذار بر روی قراردادهای پیمانکاران شناسایی کردند
که عبارتند بودند از (شرایط سایت ،پیمانکار اصلی ،قیمت
گذاری ،مقاطعه کار فرعی ،خارجی و ریسک مربوط به
مشتری) .نتایج به طور خاص حاکی از این بود که عامل
قیمت مهمترین عامل نسبت به  5عامل دیگر است.
هانسن ادی و فکپه ( ]14[ )2015در تحقیق تحت عنوان
دانش مدیریت ریسک در صنعت ساختمان در کشور غنا5 ،
عامل را به عنوان ریسک های اثرگذار در پروژه های ساختمانی
کشور غنا شناسایی کردند که به ترتیب اهمیت عبارتند
بودند از (ریسک های مالی ،طراحی و مهندسی ،کیفیت
مصالح ،برآورد دقیق هزینه و اجرا و کیفیت انجام پروژه).
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ارتقای توان رقابتی شرکت های پیمانکاری صنعت ساخت

طبق تعریف مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ،ایمنی
عبارت است از :الف) مصون و حفظ بودن ،سالمت و بهداشت
کلیه کارگران و افرادی که به نحوی در محیط کارگاه با
عملیات ساختمانی ارتباط دارند .ب) مصون و محفوظ بودن،
سالمت و بهداشت کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی
(تا شعاع موثر) کارگاه ساختمانی ،عبور و مرور ،فعالیت یا
زندگی می کنند .ج) حفاظت و مراقبت از آبینه ،خودروها،
تاسیسات ،تجهیزات و نظایر آن در داخل یا مجاورت کارگاه
ساختمانی .د) حفاظت از محیط زیست در داخل و مجاور
کارگاه ساختمانی (آیین نامه ملی ساختمان..]16[ )2009 ،
مدیریت ایمنی در صنعت ساخت یکی از چالش برانگیزترین
مسئولیت ها در بیشتر کشورها محسوب می شود .برخی از
ویژگی های منحصر بفرد و ذاتی این صنعت مانند وجود
ماشین آالت سنگین ،محیط های کاری مختلف و گسترده
باعث افزایش نرخ حوادث در این صنعت شده است .نواقص
موجود در زمینه ایمنی پروژه های صنعت ساخت به همراه
آسیب های جانی و مالی ناشی از وقوع حوادث در این نوع
پروژه ها در تحقیقات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است.
در این میان پروژه های ساختمانی بیشترین آمار حوادث
ناشی از کار را به خود اختصاص داده است (حنیفی یزدی
و قلی پور  .]17[ )2012 ،آمارها نشان می دهد هزینه
متوسطی که جوامع انسانی به طور مستقیم یا غیر مستقیم
در قبال حوادث می پردازند در حدود  % 2-3از متوسط تولید
ناخالص ملی کشورهای جهان است .این نرخ چیزی در حدود
رشد اقتصادی یک ساله برخی کشورها است (غریب و مکنون
 .]18[ )2011 ،هزینه هر روز غیبت از کار نیز به اندازه 2-3
روز کاری فرد است .همچنین مطالعات نشان می دهد هزینه
های ناشی از حوادث و بیماری های ناشی از کار در برخی
کشورهای در حال توسعه در حدود  % 5-10از کل سود

کارخانه است .بررسی سیمای حوادث صنعتی در دنیا نشان
می دهد در هر دقیقه  2مرگ ناشی از حوادث محیط کار در
دنیا رخ می دهد .این امار به طور اختصاصی در کشورهای در
حال توسعه حداقل  4برابر بیشتر از نرخ متوسط جهانی آن
است .با توجه به رشد روز افزون صنعتی شدن دنیا مع االسف
پیش بینی می شود تا سال  2020آمار مرگ های ناشی از
بیماری های شغلی  2برابر خواهد شد .در همین حال سالیانه
 250میلیون حادثه شغلی توأم با غیبت از کار رخ می دهد
[ .]17بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهانی هر ساله بیش
از  2/1میلیون نفر در اثر حوادث ناشی از کار و بیماری های
مربوط به آن جان خود را از دست می دهند و بیش از 160
میلیون کارگر دچار حوادث شغلی می شوند [ .]8بر اساس
یک برآورد در کشور ما به طور متوسط در هر ساعت دست کم
 3نفر به علت حوادث گوناگون جان می سپارند و هزینه عدم
رعایت مقررات اصول ایمنی معادل درآمد صادرات نفت است
[ .]2بنابر گزارش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر
تهران ،هر دو روز یک حادثه ساختمانی در تهران شکل می
گیرد .در ایران کار ساختمانی با  30%مرگ و میر بیشترین
میزان حوادث ناشی از کار را به خود اختصاص می دهد [.]18

مدل مفهومی پژوهش:

در راستای رسیدن به هدف پژوهش که شناسایی و رتبه
بندی ریسک های موجود و ابعاد مختلف آنها در اجرای پروژه
های بلند مرتبه سازی شهر مشهد می باشد ،پس از انجام
مطالعات کتابخانه ای ،بررسی مطالعات گذشته و استفاده از
نظر منخصصین در حوزه ساختمان های بلندمرتبه و مدیریت
ریسک ،درک درست و کامل تری از ریسک های موجود در
اجرای پروژه های بلند مرتبه سازی حاصل شد و در نهایت
مدل مفهومی تحقیق حاضر برابر شکل شماره  1ترسیمشد.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روش شناسی پژوهش:
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این پژوهش به لحاظ هدف ،کاربردی بوده و از نظر نحوه
جمع آوری اطالعات ،توصیفی – پیمایشی (از نوع اکتشافی)
می باشد .قلمرو تحقیق حاضر از منظر موضوعی ،در حوزه
تحقیقات علوم مدیریت و مدیریت پروژه می باشد .قلمرو
مکانی پژوهش در شرکت های ساختمانی بلند مرتبه
سازی شهر مشهد است .قلمرو زمانی این تحقیق از ابتدای
مهرماه سال  1396تا انتهای شهریور ماه  1397بوده و داده
های تحقیق در طی اردیبهشت ماه سال  1397گردآوری
شده است .جامعه آماری پژوهش ،تمامی مدیران شرکت
های ساختمانی بلند مرتبه ساز شهر مشهد می باشند .با
توجه به اینکه تعداد کل مدیران شرکت های ساختمانی

بلند مرتبه ساز شهر مشهد از  100نفر کمتر بوده و برابر
با  45نفر می باشند ،با روش انتخاب تمام شمار ،تمامی
 45نفر مدیران شرکتهای ساختمانی بلند مرتبه ساز
شهر مشهد به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند.
جمع آوری اطالعات مورد نیاز برای این
پژوهش به دو صورت انجام گرفته است:
روش کتابخانه ای :شامل بررسی انواع متون فارسی و انگلیسی
شماره دو
در رابطه با ادبیات مربوط به شناسایی ریسک و بلند مرتبه سازی .پاییز و زمستان
روش میدانی :در این تحقیق به منظور جمع آوری
1397
اطالعات الزم از ابزار پرسشنامه استفاده گردید .بدین
منظور ،پرسشنامه اولیه پس از اخذ نظرات خیرگان و
صاحب نظران امر ،مورد اصالح قرار گرفت و سپس بین

پرسشنامه تهیه شده در مراحل اولیه به بوته پیش آزمون
گذاشته شده و از میزان اعتبار و روایی آن اطمینان حاصل
گردید .در اين تحقيق براي محاسبه پايايي ،از ضریب آلفای
کرونباخ استفاده شد .با توجه به اینکه مقدار ضریب آلفای
کرونباخ به دست آمده در این تحقیق مقدار بسیار مناسب
 915/0بود (بیشتر از  7/0قابل قبول می باشد) ،لذا اثبات
گردید پرسشنامه پژوهش از قابلیت اطمینان و پایایی الزم
برخوردار بوده است .برای سنجش روایی پرسشنامه ،از آنجا
که از تکنیک دلفی برای طراحی سؤاالت استفاده گردید،
لذا روایی آن نیز طبق نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفت.
سؤاالت پرسشنامه بر مبنای طیف لیکرت پنج گزینه ای
ال موافق تا کام ً
طراحی شد که بازه آن از کام ً
ال مخالف و
همچنین در بعضی از سؤاالت از خیلی کم تا خیلی زیاد
در نظر گرفته شد .در نهایت پرسشنامه تهیه شده بین
 45نفر نمونه آماری پژوهش توزیع و داده های مورد
نیاز جمع آوری گشت .در این تحقیق به منظور تجزیه و
تحلیل داده ها از آمار استنباطی استفاده شد .برای پاسخ
به سؤاالت پژوهش از تحلیل عامل تأییدی با استفاده
از نرم افزار لیزرل و تحلیل سلسله مراتبی (ای اچ پی)
با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس استفاده شد.
شماره دو
پاییز و زمستان
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تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

همانگونه که ذکر شد ،پژوهش حاضر تالش می کند تا
به دو سؤال اصلی پاسح دهد )1 :ریسک های موجود و
ابعاد مختلف آنها در اجرای پروژه های بلند مرتبه سازی
شهر مشهد شامل چه مواردی می شود؟ و  )2رتبه

بندی ریسک های موجود و ابعاد مختلف آنها در اجرای
پروژه های بلند مرتبه سازی شهر مشهد چگونه است؟.
در راستای پاسخ به سؤاالت تحقیق ،داده های جمع
آوری شده به شرح ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
تحلیل عاملی تأییدی:
قدم اول جهت پاسخ سؤاالت تحقیق استفاده از تحلیل عاملی
تأییدی است .در تحلیل عاملی تأییدی مدلی ساخته می شود
که در آن فرض می شود داده های تجربی بر پایه چند پارامتر
توصیف یا محاسبه می شوند .این مدل مبتنی بر اطالعات
قبلی درباره ساختار داده ها است .ساختاری که در قالب یک
تئوری ،فرضیه یا دانش حاصل از مطالعات پیشین به دست
آمده است .این شکل از تحلیل عاملی از طریق نرم افزار های
لیزرل محاسبه می شود .در این بخش ،نتایج حاصل از تحلیل
عاملی تأییدی برای هر یک از متغیر های پژوهش توسط نرم
افزار لیزرل آورده شده است و همزمان معیارهای مناسب
بودن برازش مدل ،مورد بررسی قرار گرفته اند .در ابتدا الزم
است که معادل های فارسی در خروجی های لیزرل که در
ادامه پژوهش به نمایش گذاشته می شوند را بیان کنیم:

ارتقای توان رقابتی شرکت های پیمانکاری صنعت ساخت

جدول  :1ریسک های اجرای پروژه های بلند مرتبه ساز و تعداد سواالت مربوط به ابعاد آن

ارائه مدلی از تاثیر مهندسی ارزش و چابکی سازمان در

افراد نمونه تحقیق توزیع گردید .پرسشنامه تحقیق شامل
دو بخش بود ،بخش اول پرسشنامه شامل سواالتی در
خصوص مسائل جمعیت شناختی از جمله جنسیت ،سطح
تحصیالت ،سابقه خدمت است و بخش دوم پرسشنامه
مربوط به ریسک های پروژه های بلند مرتبه ساز می باشد.
همانگونه که ذکر شد ،برای سنجش ریسک های موجود در
پروژه های بلند مرتبه ساز شهر مشهد از پرسشنامه محقق
ساخته استفاده شد که بر اساس پیشینه پژوهش های داخلی
و خارجی و استفاده از نظر خبرگان با تکنیک دلفی تهیه

گردید .بررسی های صورت گرفته نشان داد که ریسک های
ساختمان های بلند مرتبه به  2نوع ریسک های داخلی که
شامل ریسک ناشی از کارفرما ،ریسک ناشی از اجرا ،ریسک
ناشی از تدارکات ،ریسک ناشی از زمان بندی ،ریسک ناشی
از نیروی انسانی و ریسک طراحی و ریسک های خارجی که
شامل ریسک ناشی از عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی،
حقوقی ،طبیعی و قراردادی تقسیم می شوند که بر همین
مبنا پرسشنامه تحقیق ساختاربندی شد (به شرح جدول .)1
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ارتقای توان رقابتی شرکت های پیمانکاری صنعت ساخت

جدول  :2معادل های فارسی در خروجی های لیزرل

ارزیابی برازش مدل:

اعتبار کلی مدل مفهومی به طور سیستمی با بهره گیری از
معیارهای چند گانه نیکویی برازش آزمون می شود .شاخص
های مناسب برای اطمینان از نیکویی برازش مدل ،شامل X2
به ( dfمجذور کای دو به درجه آزادی)( RMSEA ،میانگین
مجذور خطاهای مدل)( GFI ،شاخص نیکویی برازش)،
( CFIشاخص برازندگی تطبیقی) و ( NFIشاخص نرم

شده برازندگی) می باشند .مدلی از برازش مناسب برخوردار
است که میزان  X2 ̸ dfآن کوچکتر از  3باشد .میانگین
مجذور خطاهای مدل کمتر از  08/0نشاندهنده برازش
مناسب می باشد .هر چه شاخص نیکویی برازش ،شاخص
برازندگی تطبیقی و شاخص نرم شده برازندگی به  1نزدیک
تر باشد؛ مدل داده ها برازش بهتری دارد .جدول  3مقادیر به
دست آمده برای شاخص های برازش مدل را نشان می دهد.

جدول  :3برازش مدل پژوهش

54
شماره دو
پاییز و زمستان
1398
فصلنامه
علمی تخصصی

همانگونه که جدول  3نشان می دهد ،با توجه
به مقادیر به دست آمده برای شاخص های
برازندگی ،مدل از برازش مناسب برخوردار است.
شکل زیر مدل بررسی شده ریسک های موجود و ابعاد
مختلف موثر بر آنها در اجرای پروژه های بلند مرتبه ساز
مشهد را در حالت تخمین استاندارد و معناداری ضرایب نشان
می دهد .در این شکل عناصر موجود بر روی شاخه ها معادل
درجه اثرگذاری عامل ها یا متغیرها بر روی یکدیگر است.

شماره دو
پاییز و زمستان
1397
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ارائه مدلی از تاثیر مهندسی ارزش و چابکی سازمان در

شکل  :2مدل اندازه گیری در حالت تخمین استاندارد

شکل  2مدل اندازه گیری در حالت تخمین استاندارد و
معناداری را نشان می دهد .با توجه به نتایج به دست آمده،
میزان تأثیر هر کدام از ابعاد بر ریسک های داخلی و خارجی
باالتر از  7/0است که بیانگر آن است که تمامی ابعاد در نظر
گرفته شده برای شاخص های ریسک های داخلی و خارجی
ناشی از اجرای پروژه های بلند مرتبه ساز شهر مشهد بر
شاخص مرتبط خود به شکل معناداری مؤثر هستند .لذا ،ابعاد
ریسک های داخلی شامل )1 :ریسک های ناشی از کارفرما،
 )2ریسک های ناشی از تدارکات )3 ،ریسک های اجرا)4 ،

ریسک های ناشی از نیروی انسانی )5 ،ریسک های ناشی از
زمان بندی و  )6ریسک های ناشی از طراحی؛ و ابعاد ریسک
های خارجی شامل )1 :ریسک های ناشی از عوامل سیاسی،
 )2ریسک های ناشی از عوامل اقتصادی )3 ،ریسک های ناشی
از عوامل اجتماعی )4 ،ریسک های ناشی از عوامل محیطی و
 )5ریسک های ناشی از مسائل حقوقی ،شناسایی می گردند.
جدول  4ضرایب استاندارد و اعداد معناداری
شاخص های ریسک های داخلی و خارجی را
در رابطه با ریسک های موجود نشان می دهد.

جدول  :4ضرایب استاندارد و اعداد معناداری مدل

جدول  4مدل اندازه گیری در حالت تخمین استاندارد ،میزان
تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح واریانس
نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان می دهد .برای ریسک های
موجود در اجرای پروژه های بلند مرتبه سازی در حالت تخمین
استاندارد تحلیل عاملی تأییدی هر کدام از بعد ها که بار عاملی
بزرگتری داشته باشد دارای تأثیر بیشتری از سایر عوامل و
در نتیجه گفته می شود که در اولویت اول قرار دارد .در مدل
فوق برای ریسک های موجود در اجرای پروژه های بلند مرتبه
سازی دیده می شود که ریسک خارجی با ضریب  76/0دارای
باالترین بار عاملی بوده در نتیجه در اولویت اول قرار دارد.
شماره دو تحلیل سلسله مراتبی:
پاییز و زمستان
 1397در راستای رتبه بندی شاخص ها و ابعاد از تحلیل سلسله
مراتبی (ای اچ پی) استفاده شد .اساس روش سلسله مراتبی
بر درخت سلسله مراتب استوار است .بر اساس روش ای اچ
پی هر موضوع تصمیم گیری دارای درختی است که سطح

یک آن هدف و سطح آخر آن گزینه های رقیب خواهد بود.
سطوح بین سطح اول و سطح آخر شامل عوامل (معیار) است.
چنانچه فرض کنیم سطح اول یک درخت تصمیم گیری،
تعیین بهترین اولویت تحقیقاتی باشد در سطح آخر نیز محور
(زمینه) های تحقیقاتی قرار گرفته باشد ،سطح مابین را می
توان معیارها و شاخص های ارزیابی زمینه های تحقیقاتی
تعریف کرد .بدین ترتیب ،فرض کنید که برای تحقیقات n
محور (زمینه) تحقیقاتی وجود دارد که میخواهیم آنها را با توجه
به  mمعیار (شاخص) اولویت بندی نماییم .با ترسیم درخت
سلسله مراتب تصمیم برای اولویت بندی زمینه های تحقیق،
می توان فن ای اچ پی را برای استخراج فهرست اولویت های
تحقیقاتی و ضریب اهمیت تا کمترین ضریب استخراج کرد.
در این قسمت با تلفیق و ترکیب امتیاز معیارها و همچنین
گزینه ها که از ماتریس های مقایسه ای زوجی حاصل شدند،
امتیاز نهایی هر گزینه بدست آمد .برای این منظور از اصل
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ارتقای توان رقابتی شرکت های پیمانکاری صنعت ساخت

ترکیب سلسله مراتب ساعتی که منجر به بردار اولویت با در
نظر گرفتن همه قضاوت ها در تمامی سطوح سلسله مراتبی
می شود ،استفاده شد .در نهایت با ضرب اوزان هر پارامتر
در وزن عامل اصلی خود و مرتب سازی آن ها بر حسب
مقدارشان ابعاد ریسک داخلی موجود در اجرای پروژه های
بلند مرتبه ساز اولویت بندی گردید .شاخص ناسازگاری
کل بدست آمده کمتر از  5/0بدست آمد که نشان دهنده
قضاوت های صحیح و قابل قبول در مقایسات زوجی بود و
لذا نیازی به بازنگری در اوزان و مقایسات انجام شده نبود.
جدول  5نتایج حاصل از آزمون سلسله مراتبی (ای اچ پی)
شاخص های ریسک داخلی و خارجی را نشان می دهد.

جدول  :7رتبه بندی ابعاد ریسک های خارجی با استفاده از AHP

جدول  :5رتبه بندی شاخص های ریسک های کلی با استفاده از
مدل فرآیند سلسله مراتبی

همانگونه که جدول  5نشان می دهد ،شاخص ریسک
های داخلی نسبت به شاخص ریسک های خارجی در
پروژه های بلند مرتبه ساز شهر مشهد در اولویت قرار می
گیرد .پس از تعیین الویت شاخص های ریسک داخلی و
خارجی ،آزمون سلسله مراتبی ( )AHPبرای ابعاد هر یک
از شاخص های ریسک داخلی و خارجی محاسبه گردید.
جدول  6نتایج حاصل از آزمون سلسله مراتبی ( )AHPرا
برای ابعاد مرتبط با شاخص ریسک داخلی نشان می دهد.
جدول  :6رتبه بندی ابعاد ریسک های داخلی با استفاده از AHP

همانگونه که جدول  7نشان می دهد ،بر اساس نتایج
حاصل از آزمون سلسله مراتبی ( )AHPبرای شاخص
ریسک خارجی ،ابعاد :ریسک های ناشی از عوامل اقتصادی،
ریسک های ناشی از عوامل قراردادی ،ریسک های ناشی
از مسائل حقوقی ،ریسکهای ناشی از عوامل محیطی،
ریسک های ناشی از عوامل اجتماعی و ریسک های
ناشی از عوامل سیاسی ،به ترتیب اولویت قرار می گیرند.

نتیجه گیری و پیشنهادات
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همانگونه که جدول  6نشان می دهد ،بر اساس نتایج حاصل
از آزمون سلسله مراتبی ( )AHPبرای شاخص ریسک
داخلی ،ابعاد :ریسک های ناشی از زمان بندی ،ریسکهای
ناشی از نیروی انسانی ،ریسکهای ناشی از کارفرما،
ریسک های اجرا ،ریسک های ناشی از تدارکات و ریسک
های ناشی از طراحی ،به ترتیب اولویت قرار می گیرند.
جدول  7نتایج حاصل از آزمون سلسله مراتبی ( )AHPرا
برای ابعاد مرتبط با شاخص ریسک خارجی نشان می دهد.

در پژوهش حاضر تالش گردید تا به دو سؤال اصلی پاسح داده شود:
 )1ریسک های موجود و ابعاد مختلف آنها در اجرای پروژه های
بلند مرتبه سازی شهر مشهد شامل چه مواردی می-شود؟
جهت پاسخ به سؤال اول تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی
استفاده گردید .در این تحقیق با توجه به مقادیر ضریب
استاندارد حاصل از آزمون تحلیل عاملی تأییدی برای
متغیر ریسک های موجود در اجرای پروژه بلند مرتبه
ساز و ابعاد آن ،اثبات گردید که هر دو مولفه ریسک های
داخلی و ریسک های خارجی به عنوان ریسک های موجود
در اجرای پروژه های بلند مرتبه ساز مورد تأیید می باشند.
پس می توان نتیجه گرفت که ریسک های موجود در
اجرای پروژه های بلند مرتبه ساز شامل دو ریسک داخلی
و ریسک خارجی می باشند .نتایج حاصل از این پژوهش با
نتایج وانگ و چو ( ]19[ )2003که منابع ریسک را به دو
بخش داخلی و خارجی تقسیم می کردند ،همراستا است.
همچنین با نتایج پژوهش اسمیت و همکاران (]20[ )2006
که ریسک های موجود در صنعت ساختمان را به دو دسته
عمومی و داخلی پروژه تقسیم کردند ،همراستا است .آن ها
بیان داشتند که دسته اول ریسک هایی است که خارج از
شماره دو
کنترل شرکت پروژه هستند و دومین دسته شامل ریسک پاییز و زمستان
1397
های درون پروژه است .همچنین نتایج حاصل از این پژوهش
با نتایج پژوهش ژائو و همکاران ( ]21[ )2013که بیان
می دارد که ریسک های پروژه های ساختمانی به دو دسته
ریسک های عمومی پروژه و ریسک های داخلی تقسیم می
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منابع

 .1ظهوریان ایزدپناه ،ثریا ،)1394( ،بررسی تاثیر
بلند مرتبه سازی بر هویت مذهبی شهر مشهد،
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا گرایش

ارتقای توان رقابتی شرکت های پیمانکاری صنعت ساخت

پیشنهادات آتی پژوهش

- 1با توجه به اینکه جامعه این مطالعه را تنها تمامی مدیران
شرکت های ساختمانی بلند مرتبه ساز شهر مشهد تشکیل
دادند ،توصیه می شود که در مطالعات آتی با انتخاب جامعه
بزرگتر در شهر های پر جمعیت دیگر کشور پرداخته است.
 -2در پژوهش حاضر جهت جمع آوری اطالعات
مورد نظر فقط از پرسشنامه استفاده گردیده در حالی
که استفاده از روش های دیگر مثل مصاحبه و یا
مشاهده ممکن است نتایج متفاوتی را به دست دهد.
-3طراحی مدل ارزیابی ریسک های موجود در اجرای ساختمان.
 -4مطالعه در خصوص بسترها و زمینه های ایجاد و
بروز ریسک های ناشی از پروژه های بلند مرتبه سازی.

ارائه مدلی از تاثیر مهندسی ارزش و چابکی سازمان در

شوند (ریسک های عمومی محیط اجرای پروژه را پوشش
می دهد در حالی که ریسک های داخلی پروژه را شامل می
شود) ،همخوانی دارد و هم راستا است .در این پژوهش برای
شاخص ریسک داخلی  6بعد )1 :ریسک ناشی از کارفرما)2 ،
ریسک نای از اجرا )3 ،ریسک ناشی از تدارکات )4 ،ریسک
ناشی از زمان بندی )5 ،ریسک ناشی از نیروی انسانی و )6
ریسک طراحی؛ و برای شاخص ریسک خارجی  6بعد)1 :
ریسک ناشی از عوامل سیاسی )2 ،ریسک ناشی از عوامل
اقتصادی )3 ،ریسک ناشی از عوامل اجتماعی )4 ،ریسک
ناشی از عوامل حقوقی )5 ،ریسک ناشی از عوامل طبیعی
و  )6ریسک ناشی از عوامل قراردادی ،شناسایی شدند.
 )2رتبه بندی ریسک های موجود و ابعاد مختلف آنها در
اجرای پروژه های بلند مرتبه سازی شهر مشهد چگونه است؟
جهت پاسخ به سؤال دوم تحقیق از تکنیک سلسله مراتبی
( )AHPاستفاده گردید .با توجه به نتایج حاصل از آزمون
رتبه بندی با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی ()AHP
مشخص گردید که از بین ریسک های موجود در اجرای
پروژه های بلند مرتبه سازی شهر مشهد ،ریسک های داخلی
در اجرای پروژه های بلند مرتبه سازی شهر مشهد اهمیت و
اولویت باالتری نسبت به ریسک های خارجی دارند ،هر چند
که نباید از ریسک های خارجی غافل شد .نتایج به دست
آمده با نتایج حاصل از پژوهش استسیوگاه و عبدالرحمان
( ،)2013که در پژوهش خود ریسک داخلی (شامل هزینه
ها و تأمین مالی) را به عنوان مهمترین ریسک در صنعت
ساختمان های بلند مرتبه معرفی کردند ،همخوانی دارد و در
یک راستا است .نتایج تحقیق همچنین نشان داد که از بین
ابعاد ریسک های داخلی در اجرای بلند مرتبه سازی شهر
مشهد ،ریسک های ناشی از زمان بندی انجام پروژه رتبه اول
و ریسک های ناشی از طراحی پایین ترین رتبه را در بین
ریسک های تأیید شده داخلی دارند .همچنین در رتبه بندی
ابعاد ریسک های خارجی در اجرای پروژه های بلند مرتبه
سازی شهر مشهد ،ریسک های ناشی از عوامل اقتصادی
رتبه اول و ریسک های ناشی از عوامل سیاسی پایین
ترین رتبه را در بین ریسک های تأیید شده خارجی دارند.

برنامه ریزی شهری ،دانشگاه فردوسی شهر مشهد.
 .2اسالمی ،محمد؛ عبداله اردشیر و رضا مکنون،)1392( ،
مدلی برای رتبه بندی ریسک در پروژه های ساختمانی با رویکرد
فازی ،کنفرانس ملی تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی
در مهندسی عمران ،سقز ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سقز.
 .3مبهوت ،محمدرضا ،رحمانی ،فهیمه،)1392( ،
ارزیابی اثرات مثبت و منفی بلند مرتبه سازی با توجه
به اهداف توسعه پایدار شهری ،نمونه موردی منطقه .9
 .4اطمینان مقدم ،فرنوش ،)1384( ،بررسی تحلیلی شناسایی
ریسک های معمول در پروژه های ساختمانی ،دومین کنفرانس
بین المللی مدیریت پروژه ،تهران ،گروه پژوهشی آریانا.
 .5اردشیر ،عبداهلل ،مکنون ،رضا ،رکاب اسالمی زاده ،محمد،
جهانتاب ،زینب ،)1392( ،ارزیابی ریسک های ایمنی موثر بر
سالمت افراد در پروژه های بلند مرتبه سازی با رویکرد فازی ،دو
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