
 49بهار ، 11، شماره سومفصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات سال 
 49 تا 11صفحات 

درسنجشعواملریسککارلومونتسازیشبیهیریکارگبه
 هایفناوریاطالعاتپروژه

 
 حمید شاهبندرزاده
 خداکرم سلیمی فرد

 رضا مغدانی

 چکیده

که بدون آن دستیابی به  استگیری از وظایف اساسی یک مدیر پروژه  ریزی و تصمیم برنامه 
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 مقدمه

 برایبرداری از این بستر  برای بهره نوینیهای الکترونیکی فرصت  فناوری پیدایشبا 
استفاده امروزه، . به دست آمده در سازمان چیکپار صورت بهساماندهی منابع اطالعاتی 

کسب مزیت رقابتی در  برایها  افزارهای کاربردی در سازمان اطالعات و نرم فناوری از
(، بنابراین اجرای 5002)بهلی و ریوارد،  است یرناپذ اجتناببازارهای جهانی و داخلی 

 ازآنجاکه .استهای مهم مدیران  ی اطالعات یکی از هدفهای فناور درست پروژه
 های هپروژاجرای  اصلی از دالیل گوناگون مالی و اقتصادیهای  دستیابی به سودمندی

شناسایی و نیز پروژه و  آغازتعریف موفقیت در  رو ینازا ،اطالعات است  فناوری
لزامات اساسی موفقیت را پیگیری نمود، از ا ها آنها و روشی که بتوان  مدیریت ریسک

فناوری  های ریسک ترین مهماین میان شناسایی  در وری اطالعات است.اهای فن پروژه
کند.  ایفا می های مدیریتی گیری در تصمیم نقش اساسی اطالعات و سنجش آنان

. (5001)بارکی، ریوارد و تالبوت،  مدیریت ریسک بایستی یک فعالیت پیشگیرانه باشد
تواند مخاطرات و  های پروژه می ر شناسایی و کاهش ریسکموفقیت د، درواقع

در کرده منابع را  آشکارفنی را برای مدیران و ذینفعان کلیدی  مشکالت فنی و غیر
ها در  ریسک قرار دادنکه ریسک باالست متمرکز نماید و ضمن  ییها حوزه

 مدیریت کند. سنجش قابلصحیح و  ای یوهشرا به  ها آنمنطقی های  همحدود
ها نیازمند آگاهی مدیران از میزان  های فناوری اطالعات در سازمان اجرای صحیح پروژه

و رفع  برای پیشگیری یزیر برنامهها و  های موجود در این دسته از پروژه ریسک
بنابراین، شناسایی و سنجش ؛ (5002ون، ژو و وانگ، است )هایی  ریسک چنین این
تواند ضامن موفقیت سازمان در  ی اطالعات میهای فناور های پروژه ریسک ترین مهم

بنابراین پژوهش حاضر به دنبال این پرسش است که ؛ های شود پروژه چنین ایناجرای 
های فناوری اطالعات مورد سنجش قرار  بر ریسک پروژه مؤثرتوان عوامل  چگونه می

ری های فناو سنجش عوامل ریسک در پروژه یموردبررسداد. در این پژوهش مسئله 
استفاده شده است. اهداف  کارلو مونت سازی شبیهاطالعات است. بدین منظور از روش 
 .استهای فناوری اطالعات  اصلی سنجش عوامل ریسک در پروژه

های بسیار  و همچنین دارای ریسک استهای فناوری اطالعات باال  های پروژه هزینه
تواند به  اصل از این پژوهش میکاربرد نتایج ح ترین مهمبنابراین، ؛ باشند باالیی می

های  گذاری مدیران در اجرای هرچه بهتر و همچنین مدیریت صحیح ریسک سیاست
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 های فناوری اطالعات کمک شایانی کند. پروژه

 ی تحقیق پیشینه

های فناوری اطالعات صورت گرفته است  مطالعات زیادی در ارتباط با ریسک پروژه
ها سودمند باشد. سه بعد اندازه پروژه )سطوح  ژهتوانند در ارزیابی این پرو که می

و درجه  های درگیر(، تجربه استفاده از فناوری کارمندان، زمان، هزینه و بخش
های فناوری اطالعات وجود دارد  پروژه برای ارزیابی ریسک پروژه یافتگیساختار

گام (. فن و همکاران شناسایی ریسک را نخستین 3995کنی و کش،  فارالن، مک مک)
تواند  های پروژه می کنند. مشخصه مقابله با ریسک بیان میهای  در تدوین استراتژی

های مناسب در این زمینه باشد )فن،  شاخص در ارتباط با انتخاب استراتژی ترین مهم
موضوعاتی که در  ترین مهمدر پژوهش خود  (. السیتی و همکاران5002لین و شیو،  پای

های فناوری اطالعات مورد مطالعه قرار دادند و همچنین اقدام  ارتباط با استراتژی پروژه
مقاله  13ها نمودند. در بررسی این پژوهشگران،  پروژه گونه نیاهای  شناسایی ریسک به

های فناوری اطالعات شناسایی شد  پروژه سپاری برونهای  مربوط به شناسایی ریسک
السیتی، خان و ویلکاکس، ) دیگردها معرفی  پروژه گونه نیاریسک مهم برای  33که 

5009.) 
قرار گرفته است،  موردتوجههای فناوری اطالعات بسیار  پروژه سپاری برونامروزه 
های فناوری اطالعات وجود دارد، اما  پروژه سپاری برونمختلفی برای  لیدالکه  هرچند

ها عنوان کرد )رابینسون و کالکوتا،  در هزینه ییجو رفهصتوان  دلیل آن را می ترین مهم
شده را شناسایی  سپاری برونهای فناوری اطالعات  زیست چرخه پروژه (. چو5002

های فناوری  های مربوط به هر مرحله در زیست چرخه پروژه کرده و همچنین ریسک
در حوزه  (. همچنین5009چو، دهند ) اطالعات را شناسایی و مورد سنجش قرار می

( انجام 3122ای که توسط آسوشه و همکاران ) توان به مطالعه های داخلی، می پژوهش
های  سیستم سپاری برونهای  این تحقیق ابتدا ریسک شده اشاره نمود؛ در این پژوهش 

های اطالعاتی  سیستم سپاری برونبندی گردید، سپس علل  اطالعاتی شناسایی و رتبه
هایی که  ریسک درنهایتو باالترین علل شناسایی شد و مورد پیمایش قرار گرفت 
های اطالعاتی نداشتند حذف و عوامل  سیستم سپاری برونارتباطی با باالترین دالیل 

 .های باقیمانده استخراج گردید  در موفقیت مدیریت ریسک مؤثر
ی های فناور پروژه سپاری برون( نیز پس از بازشماری فواید 3999و همکاران ) اوبرت
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های فناوری اطالعات در این  های پروژه اطالعات، به ارائه مدل کلی پرداخت که ریسک
( سه عامل کلی ریسک 5009و ماتیو ) کند. همچنین داس اونده زمینه را مشخص می

های فناوری اطالعات را شناسایی کرده و با استفاده از رویکردهای  پروژه سپاری برون
( نیز اقدام به 5002ل را بررسی نمودند. باهلی و ریوارد )آماری ارتباط میان این سه عام

شده  سپاری برونهای فناوری اطالعات  اعتبارسنجی ارزیابی عوامل ریسک پروژه
کنند. این دو پژوهشگر پس از شناسایی سه منبع مهم ریسک و همچنین عوامل  می

اقدام به اعتبارسنجی روایی و پایایی  افتهیساختارمربوطه با استفاده از تحلیل معادالت 
 های فناوری اطالعات کردند. کردن پروژه سپاری برونمدل ریسک 

خارجی و داخلی  مؤثر( در رویکردی متفاوت عوامل 5001) و همکاران باتاکرایا
های فناوری اطالعات را بررسی نمودند و با وارد کردن  سپاری پروژه سازمانی بر درون

استراتژیک به  یده جهتمدیریت ریسک به این مقوله سعی در ارائه مدلی برای 
 اند. آینده را داشتههای  پژوهش
به دانشگاهی  های آموزشی مربوط های فناوری اطالعات، پروژه پروژه ترین مهمیکی از 

( دو پروژه آموزشی که در بسیاری از کشورهای قاره 5030و همکاران ) است. بیزوی
 منظور بهاروپا اجرا شده بود را مورد مطالعه قرار دادند. هر دو پروژه ابزارهای مختلفی 

اجرای هر چه بهتر مورد استفاده قرار دادند. در این مطالعه، ریسک مربوط به کارکنان 
 های گوناگون پروژه درگیر بودند را مورد بررسی قرار دادند. بهکه در جن

های  ( افراد سازمان را یکی از عناصر مهم موفقیت در پروژه5001اسکلتون و تمهاین )
فناوری اطالعات ذکر کردند، به گفته اسکلتون ریسکی که از ناحیه افراد سازمان متوجه 

چه سازمانی از این ناحیه دچار آسیب بسیار حیاتی و حساس است؛ چنان استها  پروژه
بنابراین توجه بیشتر مدیران به ؛ تواند به زوال و نابودی آن منجر گردد شود می

 های فناوری اطالعات گردد. توان ضامن موفقیت پروژه های این ناحیه می ریسک
 یلفرآیند تحل تلفیق کارگیری بهمتوازن و با  یابیارز یکردبا استفاده از رودر پژوهشی 

 های فناوری اطالعات ریسک پروژه ترین مهمیابی رزا نسبت به دیمتلی فازی و ا شبکه
 یدگاهمتوازن، د یابیارز های یدگاهد یاننشان داد که در مپژوهش  یجنتاشد. اقدام 
)مغدانی، شاهبندرزاده و  برخوردار است یدگاهد یرنسبت به سا یاندک یاز برتر یمشتر

بر اساس مطالعات نظری و همچنین نظر  یونگ چانگهونگ و  ینگ (،فرد سلیمی
های فناوری اطالعات دادند، سپس  جامعی از پروژه فیتعرمتخصصان اقدام به ارائه 

های فناوری اطالعات را تعیین نمودند. در پایان چارچوبی  حوزه و عوامل ریسک پروژه
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هونگ و  گیننمودند )های فناوری اطالعات را معرفی  برای مدیریت ریسک پروژه
 (.5033یونگ،  چانگ

های  های فناوری اطالعات و همچنین افزایش تعداد پروژه عدم اطمینان باال در پروژه
باعث توجه هر  استاهمیت آن در سطح جهانی  دهنده نشانکاربردی در این زمینه که 

خصوص برای غلبه بر عدم  نیدر اچه بیشتر پژوهشگران به این حوزه نموده است. 
با استفاده از  ازندی و توانشود.  موجود از نظریه اعداد فازی استفاده می اطمینان
های فناوری اطالعات  در پروژه یگذار هیسرماهای مرتبط به  ، ریسکهای آماری تحلیل

را تعیین نموده و در مرحله بعد با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی با 
های موجود برای  آرمانی استراتژی یزیر برنامهن رویکرد نظریه اعداد فازی و همچنی

های فناوری اطالعات را مورد سنجش قرار دادند  در پروژه یگذار هیسرماارزیابی 
( در رساله دکترای خود سعی در توسعه یک 5003) (. پارسیانی5033)زندی و توانا، 

ات با هدف های فناوری اطالع جدید برای ارزیابی مسئله ریسک در پروژه یشناس روش
در این زمینه داشت. در این پژوهش بر اساس نظریه  گذاری سرمایهافزایش جذابیت 

های فناوری اطالعات شده است.  ارزیابی ریسک پروژه منظور به افزاری نرماعداد فازی 
 نیتر نییپاشناسی ارائه داده شده ابزاری سریع و کارا را در اختیار مدیران با صرف  روش

نماید. همچنین نتایج  های فناوری اطالعات می جهت ارزیابی پروژه هزینه ممکن در
باشد  مؤثرتواند بسیار  می افزاری نرمهای  حاصل از این پژوهش برای توسعه پروژه

 (.5003)پارسیانی، 

 یمجازهای  خود که در حوزه سازمان پژوهش ( در3190خانی و همکاران ) موسی
های فناوری اطالعات شناسایی و  پروژه های موجود در ابتدا ریسک گرفت، صورت

های بنیادی  با تشکیل گروه کانونی، ریسک درنهایت، شده یابیارزبندی و سپس  گروه
 .های با اولویت باال تعیین شده است استخراج و عوامل حیاتی موفقیت برای ریسک

از طریق های امنیت اطالعات سازمانی، شناسایی ریسکاقدام به ( 3192موسی و همکاران ) 
متخصص فناوری  30کمک روش دلفی فازی و نظر خبرگان شامل  مطالعۀ اسنادی و به

 ارائه 2و چارچوب کوبیت  52005اطالعات بانک، الگویی بر اساس استاندارد ایزو 
ریسک امنیت اطالعات سازمانی  شاخص ریز 50در این الگو شش شاخص و . کردند

 (3192 ،حسن پور & ،زنوز یوسفی ،ی)موسو .برای بانک شناسایی شد

 همکاران و وان( 5001همکاران )(، بارکی و 3993پژوهشگرانی مانند بوهم ) هرچند
بر این  یطورکل بههای متفاوتی در پژوهش خود استفاده کردند، اما  بندی ( از دسته5002)
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های فناوری اطالعات را به سه دسته  توان همه عوامل ریسک پروژه باورند که می
 یها یبند دستهکرد. با بازخوانی  یبند میتقس یسازمان درون، پروژه و برون و زاریاف نرم

های فناوری اطالعات صورت گرفت، این  در زمینه عوامل ریسک پروژه شده مطرح
توان  های فناوری اطالعات را می پروژه  ها در حیطه شود که همه ریسک می تأییدمطلب 

)رید و  (5003با توجه به ادعای )جیانگ و کلین، در این سه دسته طبقه نمود. همچنین 
کاملی در حوزه  بندی دسته( هیچ 5032و )چن،  (5032(، )لیو و دنگ، 5035نایت، 

شود  در این پژوهش ادعا نمی رو ازاینهای فناوری اطالعات وجود ندارد،  ریسک پروژه
 از سوی دیگر، استکاستی و نقص  هرگونهکامل و عاری از  شده ارائه بندی دستهکه 

 در این حوزه یها یبند دسته ترین در این پژوهش یکی از کامل توان ادعا نمود که می
 22که ابتدا  روند دستیابی به این مدل بدین گونه بوده است رایزداده شده است،  ارائه

اصلی مذکور قرار  بندی دستهدر یکی از سه  ها آنو هرکدام از  شده ییشناسا ریسک
مذکور بر اساس ادبیات نظری  بندی دستهها( در سه  ریسکها ) رفتن گویهگیرند. قرار گ

تعیین زیرمعیارهای هر دسته از تحلیل  منظور به. سپس استنظر کارشناسان  درنهایتو 
سطح هدف،  1. درخت سلسله مراتبی پژوهش دارای شود یماستفاده  یاکتشافعاملی 

عامل  31و دارای  استهر دسته( های ریسک  معیارها )دسته( و زیرمعیارها )عامل
درخت سلسله مراتبی خروجی تحلیل عاملی بوده و ورودی  درواقع. استریسک 

های ریسک مورد استفاده قرار  تعیین وزن عامل منظور بهای است که  فرایند تحلیل شبکه
های پژوهش مورد  در بخش یافته شده ییشناسابنابراین، همه عوامل ریسک ؛ گیرد می

 گیرد. ر میسنجش قرا

 شناسی پژوهش روش

 کارلو مونت سازی شبیه

باشند که برای محاسبه نتایج  می گر محاسبههای  یک طبقه از الگوریتم کارلو مونتروش 
 اغلب کارلو مونت های روش. کنند می اتکا تصادفی تکرارشونده یها یریگ نمونهخود بر 

 به. شوند می استفاده شوند می فیزیکی یا ریاضیاتی سامانه یک سازی شبیه انجام زمان
 یها روشبر محاسبات تکراری و اعداد تصادفی یا تصادفی کاذب،  ها آناتکای  دلیل

شوند که توسط رایانه اجرا شوند. گرایش به  تنظیم می یا گونه بهاغلب  کارلو مونت
شود که محاسبه پاسخ دقیق با کمک  زمانی بیشتر می کارلو مونتهای  استفاده از روش
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 کارلو مونتسازی  های شبیه روش .های قطعی ناممکن یا ناموجه باشد گوریتمال
های  هایی که در آن تعداد زیادی متغیر با درجه آزادی مخصوصاً در مطالعه سیستم

برای  کارلو مونت یها روشاز آن گذشته،  مرتبط وجود دارد مفید است، دو دوبه
وجود دارد نیز مفید  ها آنهای  ورودیهایی که عدم قطعیت زیادی در  سازی پدیده شبیه

 سازی شبیهبرای سنجش و ارزیابی ریسک در این پژوهش از روش  رو ازاینهستند، 
برای نخستین بار در کشور  کارلو مونت سازی شبیه. ایده شود میاستفاده  کارلو مونت

(. 5009آمریکا و برای انجام مطالعاتی در زمینه بمب اتم مطرح گردید )ژینگ و جییان، 
ای از یک سیستم واقعی برای مطالعه و  سازی به معنی ایجاد یک مدل رایانه واژه شبیه

 لیوتحل هیتجزبه ماهیت تصادفی این  کارلو مونت. واژه استدرک سیستم مورد نظر 
 دارد.  شاره ا

هر عامل بر ریسک و همچنین احتمال وقوع  ریتأثدر سنجش ریسک، باید در دو بعد 
با تعیین تابع توزیع برای  کارلو مونتسازی  هر عامل مورد بررسی قرار گیرد. روش شبیه

شود. در این پژوهش به تعداد زیرمعیارهای موجود در مدل ریسک  هر متغیر آغاز می
های ممکن در نظر  برای تعداد اجرا Nسازی عدد  در این روش شبیهمتغیر وجود دارد. 

عددی به  N( موجود به تعداد xبنابراین برای هر کدام از متغیرهای )؛ شود گرفته می
، مقدار تابع به ازای هر عدد یعدد تصادف. با تولید هر شود میتصادفی استخراج 

همچنین نظر کارشناسان حوزه آید. به استناد ادبیات پژوهش و  می به دستتصادفی 
های فناوری  فناوری اطالعات، اثر هر کدام از متغیرهای موجود بر ریسک پروژه

ای  در روش تحلیل شبکه آمده دست بههای  ، بنابراین از وزناستاطالعات متفاوت 
در  یطورکل به. شود میاستفاده  کارلو مونتسازی  در روش شبیه یاثر دهعنوان ضریب  به

های فناوری اطالعات استفاده  ( برای سنجش ریسک کلی پروژه3هش از رابطه )این پژو
 شود. می

 (3رابطه 



n

n

nnnnn xFwxFwxFwxFwxxxRisk
1

221121 )()()()(),,,( 
 

)ای و  در فرایند تحلیل شبکه شده محاسبهوزن  wکه  )F x  احتمال وقوع( مقدار(
. شکل استبه ازای اعداد تصادفی مختلف در تابع توزیع معیار مربوطه  xمیانگین معیار 

 .استکارلو برای این پژوهش  سازی مونت فرایند کلی شبیه 3
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  A=N

              

                        xn

                 r 

 C=N   

       f(rN) 

   

   
 A←A+1 

        
N    xn 

         

N:                 
x :      
n:            

 A← 0 

 B← 0 

   

 C← 0 

 B=n  

   

   

               

   

             F(xn)

 
 کارلو مونت سازی شبیه. فرایند جریان 1شکل 

غیرها(، شود، پس از دریافت ورودی )تعداد اعداد تصادفی و مت که دیده می گونه همان
های پرسشنامه استفاده  شود. بدین منظور از داده تابع توزیع هر کدام از متغیرها تولید می

در پرسشنامه مربوطه از طیف لیکرت استفاده شده، برای هر متغیر  که ییازآنجا. شود می
که هر متغیر  شود میشود. در گام نخست مشخص  سطح ریسک در نظر گرفته می 2

لیل عاملی به خود اختصاص داده است. با مشخص شدن فراوانی چند گویه را در تح
با توجه به  موردنظرطیف لیکرت( در متغیر  2تا  3هر کدام از سطوح ریسک )عدد 

بنابراین در این مرحله از فراوانی نسبی انباشته هر ؛ شود میهای مربوطه مشخص  گویه
گیرد.  دفی مورد استفاده قرار میمعیار برای تعیین مقدار تابع به ازای تولید هر عدد تصا

پس از تولید هر عدد تصادفی با توجه به قرار گرفتن هر عدد تصادفی در یکی از 
بنابراین، مقدار تابع بر اساس ؛ شود میسطوح فراوانی نسبی انباشته، مقدار تابع مشخص 

 آید. می به دست( 5رابطه )

 (5رابطه 


























5)(

4)(

3)(

2)(

1)(

)(

45

34

23

12

1

rfDrD

rfDrD

rfDrD

rfDrD

rfDr

rf

 
، عدد تصادفی تولید شده و به همین اندازه نیز مقدار تابع Nاندازه برای همه متغیرها به 
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(f(r) )ینسبآید. در هر بار تولید عدد تصادفی، میانگین  می به دست (( )F x مقدار تابع )
ر تابع . اگر نمودار میانگین مقداشود میو در وزن آن ضرب  شود میمحاسبه  دشدهیتول

. در شود میتوان دید که این مقدار به سمت یک عدد مشخص همگرا  کشیده شود، می
درصدی ارائه  صورت بهپایان میانگین نسبی همه متغیرها را با هم جمع نموده و نتایج 

سطح  3جدول بنابراین با توجه به ؛ (شود می 2تقسیم بر  آمده دست بهشود )عدد  داده می
 شود. های فناوری اطالعات در مشخص می ریسک کلی پروژه

 های فناوری اطالعات . میزان ریسک پروژه1جدول 

 میزان ریسک سطح ریسک
 0-50 خیلی کم

 50-20 کم
 20-30 متوسط
 30-20 زیاد

 20-300 خیلی زیاد

 کارلو مونت سازی شبیهتولید اعداد تصادفی در 

3در این پژوهش از معادله
FMRG  که توسط بارتو و  شود میبه این منظور استفاده

اعداد تصادفی خطی عمل  دکنندهیتول( پیشنهاد گردید. این معادله مانند 5003هاولند )
قبلی  دشدهیتولبعدی بر اساس عدد تصادفی  دشدهیتولکند، یعنی عدد تصادفی  می

عدد  h، ولی بجای اینکه فقط از عدد تصادفی قبلی استفاده کند از ترکیبی از است
در این الگوریتم  رو ازاینجوید.  تصادفی پیشین برای تولید عدد تصادفی بعدی سود می

 شود: ( زیر برای تولید عدد تصادفی استفاده می1از رابطه )
mxaxax (1رابطه  hihii mod)...( 11   

، همچنین استعدد  hدهد که تولید هر عدد تصادفی ترکیبی از  رابطه باال نشان می
mod  بیانگر مقدار باقیمانده تقسیم عددxi  بر عددm بارتو و هالند برای است .
عنوان ترکیب عدد خطی برای تولید تصادفی عدد  ( بهh=2عدد ) 5بیشتر، از  یساز ساده

از لیستی مشخص مورد استفاده  a2و  a1استفاده قرار دادند. در نتیجه اعداد  بعدی مورد
عدد تصادفی  iفرمول باال، میانگین  لهیوس بهعدد تصادفی  iگیرند. بعد از تولید  قرار می
بنابراین دوره عدد ؛ گیرد یک عدد تصادفی مورد استفاده قرار می عنوان بهو  شده محاسبه

                                                                                                                             
1. Fast Multiple Recursive Generator 
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برابر  باًیتقرکه  است 333323032315250302/2تصادفی ایجاد شده در این الگوریتم 
اکسل که  افزار نرمتوسط  جادشدهیابوده و نسبت به دوره عدد تصادفی  23 ×3230با 

 باالتر این الگوریتم است. یاثربخشبسیار بیشتر است که نشان از  است 33،222،533
ولید عدد تصادفی مورد استفاده در این پژوهش را الگوریتم پیشنهادی برای ت 5شکل 

در این فرایند از روابط و عملگرهای ریاضی  شود که دیده می گونه هماندهد.  نشان می
شود این اعداد  که بیان می هرچندشود.  استفاده می برای تولید یک عدد تصادفی

نزدیک به اعداد شبه تصادفی بوده و  دشدهیتولاعداد  درواقعباشند، اما  تصادفی می
 .استتصادفی واقعی 

 D>=i 

                     

             FMRG             

:A                                 FMRG

 E>=N 

Min:             A  

Max:              A  

 F>=N 

                      
 E←E+1 

  
 

   

   

A-Min
Max-Min

Rand=

   

   

    D←D+1 

        N  i 

                

N:                 
i:                  

 D← 0 

 E← 0  F← 0 

 F←F+1 

 FMRGالگوریتم  وسیله به. مراحل تولید عدد تصادفی 1 شکل 

 های پژوهش یافته

های فناوری اطالعات با استفاده از  در این بخش به سنجش ریسک عوامل ریسک پروژه
از عوامل  هرکدامبنابراین، ابتدا باید تابع توزیع ؛ شود پرداخته می کارلو مونت سازی شبیه

ریسک تعیین گردد. پس از تعیین تابع توزیع، برای هر عامل، عدد تصادفی تولید 
و با مقادیر  شود میتعیین  دشدهیتول. مقدار تابع توزیع بر اساس عدد تصادفی شود می
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شود که  کار تا زمانی انجام میشود. این  قبلی جمع شده و میانگین گرفته می
 به حالت وضعیت پایدار برسند. آمده دست بههای  میانگین

ریسک اصلی شناسایی شدند و این تعداد در قالب  22بیان شد،  نیازا شیپکه  طور همان
گروه، اقدام به  1این تعداد ریسک در  بندی دستهشد. پس از  بندی دستهگروه  1

برای هر گروه از تحلیل عاملی اکتشافی  درواقعگردید.  شناسایی عوامل اصلی هر گروه
عامل اصلی استخراج شدند. برای تعیین تابع توزیع از  31 تاًینهااستفاده گردید که 

 دهندگان پاسخهای فناوری اطالعات از نظرات  نظراتی که در مورد عوامل ریسک پروژه
هایی  گویه شده ییشناساهای  استفاده شده است. بدین منظور برای هرکدام از عامل

 تأییدبه  درنهایتهای بر اساس پیشینه پژوهش بوده و  . تعیین گویهشود میتعیین 
دهندگان خواسته شد  کارشناسان حوزه فناوری اطالعات رسیده است. در اینجا از پاسخ

تحلیل عاملی با توجه به روش  را تعیین نمایند. شده مشخصهای  که میزان ریسک گویه
صورت گرفته است. ابتدا جدول کفایت  شده آوری جمعهای های اصلی بر دادهمؤلفه

، مقدار شاخص کرویت بارتلت و مقدار احتمال این KMOمدل که شامل شاخص 
تعداد عوامل مدل،  دهنده نشانشاخص است آورده شده است. سپس جدول عوامل که 

مل است آورده خواهد مقدار ویژه هر عامل و درصد واریانس تبیین شده توسط هر عا
جدول و  5جدول دادند.  2تا  3مقدار  ها دهندگان به هرکدام از گویه بنابراین پاسخ؛ شد

 KMOنتایج مربوط به فرایند تحلیل عاملی اکتشافی که به ترتیب مربوط به شاخص  1
و نتایج آزمون کرویت بارتلت ماتریس همبستگی و همچنین واریانس تبیین شده توسط 

 .دهد یمهر عامل در ماتریس دوران یافته را نمایش 

 و نتایج آزمون کرویت بارتلت ماتریس همبستگی ابعاد پژوهش KMO. شاخص 1جدول 

  شاخص مقادیر

 KMO شاخص 32/0

عامل
 

ی 
پروژهها
 

ی
ا

 

 مشخصه کرویت بارتلت 223/2
 مقدار احتمال 00/0

 KMO شاخص 301/0

عامل
 

ها
 ی

نرم
 

افزار
 ی

 بارتلت تیمشخصه کرو 329/3

 احتمالمقدار  00/0

 KMO شاخص 322/0

عامل
 

ها
 ی

برون
 

سازمان
 ی

 بارتلت تیمشخصه کرو 153/1

 مقدار احتمال 00/0
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 پژوهش . واریانس تبیین شده توسط هر عامل در ماتریس دوران یافته ابعاد3جدول 

 
 مقدار ویژه ها عامل

درصد 
 واریانس

مجموع درصد 
 واریانس

عامل
 

ها
 ی

پروژه
ا 

 ی

 255/59 255/59 252/2 فرایند توسعه()عامل اول 

 102/22 225/52 193/3 عامل دوم )مدیریت(

 212/32 21/31 232/1 کاری( یها ستمیسعامل سوم )

 522/22 251/2 91/3 عامل چهارم )محیط کاری(

عامل
 

ها
 ی

نرم
 

افزار
 953/59 953/59 322/2 ها( نیازمندی لیوتحل هیتجز) عامل اول ی

 255/22 293/32 251/2 )طراحی( عامل دوم

 292/22 922/33 221/1 و کدگذاری( یسینو برنامه) عامل سوم

 223/32 529/33 532/1 )آزمایش و ادغام( عامل چهارم

 292/22 012/9 353/5 )نگهداری( پنجمعامل 

عامل
 

ها
 ی

برون
 

سازمان
 20/52 20/52 352/3 )منابع( عامل اول ی

 912/22 313/50 313/2 )مالی( عامل دوم

 221/33 232/35 229/5 )سیاسی( عامل سوم

 231/20 13/9 323/5 )قانونی( عامل چهارم

 
توانند جهت ایجاد پایایی یک ابزار سنجش مورد استفاده قرار  چندین معیار پایایی می

و  روش دو نیمه کردنهای معادل،  بازآزمون، فرمـ  از: روش آزمون اند عبارتگیرند که 
 بار کیهای فوق، روش سازگاری درونی نیازمند  روش سازگاری درونی. در میان روش

ترین شکل  کلی عنوان بهاین روش  هرچنداجرا بوده و معموالً پرکاربردترین است 
سازگاری درونی عملیاتی  عنوان بهشود. در این روش، پایایی  برآورد در نظر گرفته می

دهند،  هایی که یک مقیاس را شکل می زان همبستگی درونی میان گویهکه می گردد می
. سازگاری درونی با استفاده از یک ضریب پایایی به نام آلفای کرونباخ محاسبه است

باالتر معیار خوبی جهت نشان دادن سازگاری  و 2/0و  3/0گردد. یک آلفا با مقدار  می
بعد  1قادیر آلفای کرونباخ برای هر م شود. درونی یک مقیاس جدید درنظر گرفته می

شود همه  مشاهده می 2جدول گونه که در  اصلی پژوهش در نشان داده شده است. همان
 دهند. مقادیر پایایی قابل قبولی را نشان میابعاد از سازگاری درونی برخوردار بوده و 
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 . مقدار آلفای کرونباخ برای پایایی سازه9جدول 

 آلفای کرونباخ ابعاد

 222/0 های پروژه عامل

 225/0 افزاری نرمهای  عامل

 252/0 های برون و درون سازمانی عامل

 
انجام  20 نسخه SPSS IBM افزار نرمپایایی با استفاده از  لیوتحل هیتجزمحاسبات 

های روایی  آزمون درستی و خوب بودن یک سنجه، انواع آزمون منظور بهگرفته است. 
های مختلف که در پژوهش مورد  گیرد. در زیر، انواع روایی مورد استفاده قرار می

 اند تشریح شده است. بررسی قرار گرفته
آماری  یجا بهای از روایی است که شواهد برای آن  روایی محتوا، گونهروایی محتوا: ـ 3

های مختلف یک ابزار از  دهنده سازه های نشان بودن، ذهنی و منطقی است. اگر گویه
توان روایی محتوا را  باشند، می آمده دست بهطریق مروری جامع بر ادبیات موضوع 

مشروح از متون مفهومی و تجربی در  لیوتحل هیتجزتضمین نمود. ابزار حاضر بر مبنای 
، کارشناسان نیز روایی محتوای ابزار از عالوه بهفناوری اطالعات توسعه داده شده است. 

 اند. طریق مرور کامل آن تائید نموده
های فناوری اطالعات از متون  در پژوهش حاضر سازه ازآنجاکهروایی صوری:  ـ5

جیه شده است، روایی صوری آن تضمین ها تو اند و انتخاب آن شناسایی گردیده
 گردد. می
( یا ▲) 3توان با استفاده از ضریب بنتلر بونت روایی همگرا: روایی همگرا را می -1

( محاسبه نمود. یک مقیاس با مقدار ضریب NFIهمان شاخص نرم شده برازندگی )
بونت -به باال نشانگر روایی همگرای قوی است. مقدار ضریب بنتلر 9/0بنتلر بونت 

 است. آمده دست به 9222/0)شاخص نرم شده برازندگی( در این پژوهش 
 اند.  عامل شناسایی شده 31گویه مربوط  22که مالحظه گردید  گونه همان

  

                                                                                                                             
1. Bentler Bonett Coefficient 
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 31شود  که دیده می گونه هماندهد.  فراوانی گویه های هر عامل را نشان می 2 جدول
 اند. گروه کلی طبقه بندی شده 1عامل در 

عامل  31محاسبه وزن  منظور به( ANP) یا شبکهدر این پژوهش از فرایند تحلیل 
فرایند تحلیل   ،و وزن دهی یریگ میتصمی ها از بین این روش دشو یماستفاده 

قرار گرفته است.  موردتوجههایی است که بیشتر  یکی از روش  (AHP) مراتبی سلسله
های متقابل بین عناصر  این است که وابستگی AHP های جدی یکی از محدودیت

گیرد و ارتباط بین عناصر  نمی در نظرها را  زیرمعیارها و گزینه  یعنی معیارها،  تصمیم،
  (ANP) ای کند. روش فرایند تحلیل شبکه فرض می طرفه کیمراتبی و  تصمیم را سلسله

مراتبی  ارتباطات پیچیده بین و میان عناصر تصمیم را از طریق جایگزینی ساختار سلسله
بوهم، های ) همچنین بر اساس نتایج پژوهش گیرد. می در نظرای  با ساختار شبکه

، ارتباط بین کارشناسان حوزه فناوری اطالعات نظرهای و (5002یهلی، (، )3993
مقاله فرایند تحلیل . لذا در این است دهیچیپحوزه، غیرخطی و  نیدر ا عوامل ریسک

از  آمده دست به. نتایج شود می بکار گرفتهدر تعیین اوزان عوامل ریسک  ای شبکه
ضمن حفظ کلیه   ای، د تحلیل شبکهدهد که فراین نشان میمختلف های  پژوهش
 یفیو ککارگیری معیارهای کمی  به  پذیری، انعطاف  سادگی، ازجمله AHP های قابلیت

بندی نهایی  و امکان رتبه  ها، قابلیت بررسی سازگاری در قضاوت  ،زمان همطور  به
های  ازجمله در نظر نگرفتن وابستگی  های جدی آن، تواند بر محدودیت می  ها، گزینه

مراتبی و  سلسله  متقابل بین عناصر تصمیم و فرض اینکه ارتباط بین عناصر تصمیم،
. .فائق آمده و چارچوب مناسبی را برای تحلیل مسائل فراهم آورد  است، طرفه کی

( خارج از حوصله ANPای ) روش فرایند تحلیل شبکه به دستتشریح کامل محاسبات 
آمده  2جدول روش در  از این  آمده دست بهی ها وزنرو فقط به  این نوشتار است، ازاین

 است.
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های هر عامل . فراوانی گویه9جدول   

  عوامل پروژه افزار عوامل نرم یسازمان درونعوامل برون و 

ضباط
نظم و ان

 

ب 
ت و حسا

مسئولی
س دهی

پ
 

مالی
منابع 
نگهداری 

 

کد نو
سی

ش ی
آزمای

طراحی 
 

تجز
 هی

وتحل
لی

 
نیازمندی

 

ت فردی
مشکال

سیستم و ابرارهای  
توسعه

ت 
مدیری

 

فرایندهای 
توسِعه

 

 عوامل

0921
/0

 

0222
/0

 

0213
/0

 

3223
/0

 

0321
/0

 

3352
/0

 

223
/0

 

022
/0

 

09
/0

 

02
/0

 

0502
/0

 

3055
/0

 

0222
/0

 

مل
عا

ن 
وز

 

تعداد  2 2 33 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2
 3 352 22 103 22 92 322 332 535 322 331 519 393 325 ها گویه

ک
یس

ن ر
یزا

م
 

139 139 522 552 292 190 512 329 525 333 350 333 599 5 

132 332 330 330 132 332 322 313 395 353 190 312 125 1 

552 332 32 23 352 352 23 332 22 92 502 323 552 2 

22 20 39 23 20 22 15 312 22 25 90 25 339 2 

333
2 

223 210 222 333
2 

305
5 

222 210 210 212 330
3 

222 333
2 

 جمع

 
همچنین برای تعیین تابع توزیع، فراوانی نسبی انباشته هر عامل باید محاسبه گردد. در 

 شود. های ریسک پروژه دیده می فراوانی نسبی و فراوانی نسبی انباشته عامل 3جدول 

 های ریسک پروژه . فراوانی عامل6جدول 

 عامل ریسک
 فرایندهای توسعه

 فراوانی نسبی انباشته فراوانی نسبی

3 351/0 351/0 

5 521/0 122/0 

1 522/0 332/0 

2 532/0 223/0 

2 339/0 3 

 
پس از تعیین تابع توزیع برای هر عامل، باید اقدام به تولید عدد تصادفی از طریق 

شود. اعداد تولید شده توسط این الگوریتم کامالً تصادفی نبوده ولی  FMRGالگوریتم 
های اکسل و ویژوال  دوره آن بسیار باالتر از دوره اعداد تصادفی ایجاد شده در برنامه

 .است قبول قابلتوسط این الگوریتم  دشدهیتولاعداد  رو ازاین؛ استک یبیس
. شود میهر عدد تصادفی محاسبه  پس از تولید اعداد تصادفی، مقدار تابع به ازای
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فراوانی نسبی انباشته های  محاسبه مقدار تابع به ازای قرار گرفتن عدد تصادفی در بازه
برای محاسبه مقدار متوسط عامل فرایندهای توسعه  مثال عنوان بهگیرد،  صورت می

تر از کم دشدهیتولشود، اگر عدد  شود؛ ابتدا عددی تصادفی تولید می عمل می گونه نیا
، ستون فراوانی نسبی انباشته عامل فرایندهای توسعه دقت 2جدول ه باشد )ب 351/0

و  122/0، اگر بین 5باشد مقدار تابع  122/0و  351/0، اگر بین 3شود( مقدار تابع 
باشد  223/0و اگر بیشتر از  2مقدار تابع  223/0و  322/0، اگر بین 1مقدار تابع  322/0

ای  . سپس مقدار تابع را در وزن عامل که از روش تحلیل شبکهتاس 2مقدار تابع عدد 
میانگین نسبی  دشدهیتولشود. در ادامه از اعداد  است ضرب می آمده دست بهفازی 

 دهد. ( نحوه محاسبه ریسک عامل فرایندهای توسعه را نشان می2شود. رابطه ) گرفته می

 (2رابطه 
n

rFw

sRisk

n

n

ss




 1
1

)(

)(
11

 
توجه به جدول تولید اعداد تصادفی و جدول فراوانی نسبی مربوط به بنابراین با 

(، اقدام به محاسبه مقدار تابع به ازای هر عدد تصادفی  2جدول فرایندهای توسعه )
برای معیار  دشدهیتولشود، اولین عدد تصادفی  که دیده می گونه همان. شود می

ه ستون فراوانی نسبی انباشته (، با توجه ب2جدول ) است 222299/0فرایندهای توسعه 
، بنابراین، قرارگرفته، این مقدار در سومین سطح ریسک 2فرایندهای توسعه در جدول 

سازی  . احتمال وقوع هر عامل در شبیهاست 1مقدار تابع به ازای این عدد تصادفی 
. استعدد تصادفی  Nبرابر است با مقدار میانگین نسبی تابع به ازای تولید  کارلو مونت

اگر میانگین نسبی مقدار تابع عامل فرایندهای توسعه )احتمال وقوع( در وزن 
ای ضرب شود، مقدار ریسک به ازای اعداد تصادفی  از فرایند تحلیل شبکه آمده دست به

 آید می به دستمختلف 

دهد که  ای از محاسبات ابتدایی و انتهایی برای عامل فرایند توسعه را نشان می خالصه 
 شود. برای سایر عوامل نیز به همین صورت عمل می
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سازی عامل فرایندهای  ی مربوط به شبیهای از محاسبات ابتدا و انتهای . خالصه1جدول 
 توسعه

 ردیف عدد تصادفی مقدار تابع میانگین نسبی مقدار تابع میزان ریسک

3123/0 1 1 222299/0 3 

325111/0 2/1 2 323355/0 5 

322252/0 11/1 1 12902/0 1 

325111/0 52/1 1 222293/0 2 

     
312212222/0 920355399/5 1 222053/0 13992 

312212352/0 920351311/5 1 351222/0 13992 

31221232/0 920352033/5 1 213232/0 13999 

312212231/0 920352/5 1 292901/0 15000 

 
امین عدد تصادفی میانگین نسبی مقدار  15000شود، در ردیف  که دیده می گونه همان
، مقدار احتمال وقوع عامل فرایندهای 2که با تقسیم نمودن این عدد بر  است 92/5تابع 

 312/0. همچنین در همین ردیف میزان ریسک شود میدرصد( حاصل  2/29توسعه )
 محاسبه گردیده است.

 

 
 فرایندهای توسعه عامل سازی شبیه. 3شکل 

های فناوری اطالعات  مقدار ریسک فرایندهای توسعه برای ریسک کلی پروژه 1شکل 
شود مقدار  که دیده می گونه هماندهد.  عدد تصادفی را نشان می 5000به ازای تولید 

 عدد تصادفی در حال همگرا شدن است. 200تقریباً  دیتول پسریسک این عامل 

0/133

0/135

0/137

0/139

0/141

0/143
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 شمار عددهای تصادفی
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های توسعه در ریسک  مقدار ریسک عامل فرایند کارلو مونت سازی شبیهپس از اجرای 
بنابراین این روند ؛ محاسبه شده است 312/0های فناوری اطالعات  پروژه  کلی ریسک

برای همه  کارلو مونت سازی شبیهبرای همه عوامل ریسک تکرار شده و نتایج حاصل از 
یح نتایج حاصل از میزان گیرد. با تشر مورد بحث قرار می یریگ جهینتعوامل در بخش 

ریسک کلی  سازی شبیهتوان اقدام به  های فناوری اطالعات می های ریسک پروژه عامل
های فناوری اطالعات برابر است  های فناوری اطالعات نمود. ریسک کلی پروژه پروژه

های فناوری اطالعات با ازای  با مقدار ریسک هر یک از عوامل اصلی ریسک پروژه
اُمین عدد تصادفی، مقدار ریسک همه  nتصادفی. بدین منظور پس از تولید  تولید اعداد

های  اُمین عدد تصادفی را با هم جمع کرده تا ریسک کلی پروژه nعامل را به ازای  31
 آید.  به دستفناوری اطالعات 

عدد  5000های فناوری اطالعات به ازای تولید  مقدار ریسک کلی پروژه 2شکل 
 900تقریباً  دیتول پسشود مقدار ریسک  که دیده می گونه هماندهد.  می تصادفی را نشان

 عدد تصادفی در حال همگرا شدن است.

 
 های فناوری اطالعات ریسک کلی پروژه سازی شبیه. 9شکل 

های فناوری اطالعات  مقدار ریسک کلی پروژه کارلو مونت سازی شبیهپس از اجرای 
های فناوری اطالعات در استان  بنابراین سطح ریسک پروژه؛ محاسبه شده است 235/5

سطح ریسک اجرای پروژه  3جدول آید. با توجه به  درصد بدست می 52/23بوشهر 
کسب منافع گوناگون مالی و اقتصادی تنها . شود یمفناوری اطالعات متوسط ارزیابی 

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه  ،وری اطالعات استافن هدلیل اجرای یک پروژ
ها و  موفقیت در ابتدای پروژه و شناسایی و مدیریت ریسکفناوری اطالعات، 
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ت را پیگیری نمود، از الزامات اساسی موفقی ها آنمخاطرات و روشی که بتوان 
 های فناوری اطالعات است. پروژه
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0/095 0/0305 0/0897 0/0824 0/04 0/0487 0/1129 0/062 0/1707 0/0627 0/0685 0/0836

0/594 8
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      0/607 0/527 0/45 0/4685 0/42 0/4295 0/5127 0/472 0/501 0/4399 0/4109 0/4572

               
        

          

         
 

           

    
      

         
   

 

   

   

 
 خالصه نتایج پژوهش .9شکل 

روش شناسایی و سنجش عوامل ریسک تبیین  برایتالشی است  پژوهشاین 
دستیابی به اهداف از پیش  درصددهر پژوهش  هرحال بههای فناوری اطالعات.  پروژه

های  های ریسک پروژه . یکی از اهداف این پژوهش شناسایی عاملاستتعیین شده 
های فناوری  عوامل ریسک پروژه بندی دسته. پس از شناسایی و استفناوری اطالعات 
بندی آنان به سه گروه کلی، اقدام به تحلیل عاملی اکتشافی توسط  اطالعات و دسته

مل شناسایی شدند که این عا 31گردید. در تحلیل عاملی اکتشافی  SPSS افزار نرم
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ای فازی وزن دهی گردید. در مرحله بعد با استفاده از  عوامل توسط فرایند تحلیل شبکه
شود.  های فناوری اطالعات می اقدام به سنجش ریسک پروژه کارلو مونت سازی شبیه

 آورده شده است. 2خالصه نتایج حاصل از این پژوهش در شکل 

 گیری نتیجه

های فناوری اطالعات  ارزیابی ریسک پروژه منظور بهسه دسته کلی در این پژوهش از 
ی کلی، هر کدام بر روی  ه این سه دستهبهای مربوط   استفاده گردید. بسته به نوع عامل

باشند. در راین  های فناوری اطالعات دارای سطوح ریسک متفاوتی می ژهپرو  ریسک
دو دسته  بهن میزان ریسک را نسبت دارای بیشتری یسازمان درونپژوهش، عامل برون و 

گردید، سطح ریسک عامل  که مالحظه  گونه همانخود اختصاص داده است.  بهکلی 
درصد بوده و با فاصله نسبتاً کمی نسبت به عوامل  23/12 یسازمان درونبرون و 

درصد قرار دارد. از سوی دیگر عامل پروژه با سطح  33/13افزار با سطح ریسک  نرم
های فناوری اطالعات دارای کمترین پتانسیل  درصد از کل ریسک پروژه 25/53ریسک 

 دهد. نسبت به ریسک را از خود نشان می
عامل  31با توجه به نتایج این پژوهش، عامل منابع دارای باالترین سطح ریسک در بین 

منابع مالی  نیتأمو  یافزار سخترا داشته است، این عامل در ارتباط با افراد، تجهیزات 
های  بهبود و اثربخشی این عامل مهم از پروژه منظور بهپیشنهادهای زیر  ، لذااست

 :شود می ارائهفناوری اطالعات 
مدیریت هزینه و منابع در طول پروژه  منظور بهمهندسی  امروزه از سیستم مدیریت کار

بسیار کمک کند. تواند به بهبود و عملکرد کلی سیستم  سیستم میشود. این  استفاده می
در مرحله از پروژه  زا سکیرهای  فعالیت ترین مهمسیستم اقدام به شناسایی  نیدر ا
. بدیهی شود میریت نمودن منابع بحرانی در این مراحل یشود، سپس اقدام به مد می

تواند به مدیریت نمودن ریسک ناشی از  صحیح این سیستم می کارگیری بهاست که 
 باشد. رسان یاریمراحل پروژه  ترین مهمعامل منابع را در 

های مالی  توان از رویکرد گزینه مدیریت نمودن ریسک مربوط به منابع مالی می منظور به
کنترل ریسک مالی در صنایع مختلف بکارگرفته شده است. لذا در این  که برای بهره برد

 کردیرو  نیاز اناشی از ابعاد منابع مالی  که برای کاهش ریسک شود میپژوهش پیشنهاد 
 شود.های فناوری اطالعات استفاده  در مدیریت پروژه

منابع هر سازمان بود و موفقیت عمده سازمان ناشی  ترین مهمهمواره منابع انسانی جز 
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برقراری روابط انسانی و احتماعی سالم و . لذا استاز استفاده صحیح این منابع حیاتی 
مانع  جهیدرنتدی و رضایت کارکنان شده و فراهم آوردن محیط مناسبی که باعث خشنو

 های ناشی از آن خواهد شد. ترک سازمان و هزینه
و نظارت دقیق بر آن برای پیشگیری از بروز  مؤثرطراحی سیستم بهداشت و ایمنی 

مانند پرداخت خسارت، دارو ئ درمان، بیمه بیکاری  یها نهیهزو متحمل شدن  حوادث
 و ضررهای ناشی از توقف و اتالف وقت. یازکارافتادگو یا 

آن برای  هتا ریسک ناشی از تخمین اشتبا یبند بودجههای صحیح  استفاده از روش
 کاهش گردد. های فناوری اطالعات پروژه

 استفاده از راهبردهایی که عدم اطمینان را در قیمت منابع کاهش دهد.

فناوری اطالعات داشته است،  یها پروژهرا بر ریسک  ریتأثعامل بعدی که بیشترین 
کاهش ریسک ناشی از این عامل  منظور بهزیر  یشنهادهایپاست، لذا  یسینو برنامهعامل 

 شده است: ارائه

به مدیران پروژه فناوری اطالعات  یسینو برنامهباید شرایطی فراهم شود تا مبانی کلی 
توسط  یسینو نامهبرآموزش داده شود تا ریسک ناشی از عدم کنترل کافی فرایندهای 

 مدیران کاهش یاید.

 ترین مهماستفاده شود، از  یسینو برنامهخطایابی زبان  منظور بهمختلفی  یکردهایرواز 
مختلف استفاده شده است رویکرد کشف  یها پروژهرویکردی که امروزه توسط مدیران 

بوده و  یسینو برنامههای  استفاده در بیشتر زبان لبقارویکرد . این استو پیشگیری خطا 
 دهد. را بشدت کاهش می سینو برنامهریسک ناشی اشتباهات 

(، )السیتی 5030ی )بیوزی و همکارن، قبل یها پژوهش یها افتهیپژوهش،  نیا یها افتهی
را  تیریعامل مد تیدر ارتباط با اهم( 5002( و )وان و همکاران، 5009و همکاران، 

 عامل نیا سکیکاهش ر منظور به ییشنهادهایپ نجایا نی. در ادهد یقرار م تأییدمورد 
 :شود میارائه 
 یفناور یها پروژه یها سکیر ییشناسا یبرا د،یگرد انیگونه که قبالً ب همان •

 یها سکیبر ر مؤثرکنترل  منظور به نیبنابرا؛ وجود دارد یمختلف یاطالعات ابزارها
کامل داشته باشند.  ییآشنا سکیر ییگوناگون شناسا یبه ابزارها دیبا رانیمد ،یاحتمال

حوزه با  نیدر ا رانیدانش مد شیافزا منظور به یآموزش یها دوره شود می شنهادیپ
 برگزار گردد. سکیر ییشناسا یها ابزارها و روش نیاز آخر یریگ بهره
انجام  یبرا ازیموردن یها بودجه نیو تخم تیسا یکربندیپ ،یبند زمان ،یزیر برنامه •
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 ذکرشدهبر عوامل  تیریمد حیکنترل صح منظور به. است تیریمد فیوظا ازجملهپروژه 
 نیب یقو اریارتباط بس تواند یم .( استفاده گرددWBS) از ساختار شکست کار دیبا

اطالعات را  یفناور یها بر کل پروژه تیریبرقرار کرده و کنترل مد ذکرشدهموارد 
، منجر به هرلحظهپروژه در  تیبودن وضع انیقابل نما به علت نی. همچنکند یم لیتسه
محتمل مربوط  یها سکیر تیپروژه گردد و نها شبردیاز پ یمشتر تیو رضا نانیاطم
 را کاهش دهد. هیناح نیبه ا
در  تیریمد ف،یضع یمستندساز لیبه دلاطالعات  یفناور یها پروژه شتریدر ب •

که از  شود می شنهادیمنظور پ نی. بدشود یهنگام توسعه محصول با مشکل مواجه م
و  عیارائه گزارش سر داده با هدف گاهیپا جادیو ا یمستندساز منظور به دیجد یها مدل

راستا  نیکه در ا ییها مدل ازجملهگردد.  فادهاست تیریپروژه به مد تیشفاف از وضع
 یفناور یها پروژه یمستندسازاست که در  بانیبردار پشت نیمدل ماش شود میاستفاده 

 .است تأییداطالعات مورد 
و  کیسیپ ژوالیو طیکه در مح افزار نرماز  سکیمحاسبه سطح ر یپژوهش برا نیا در

بکار  یطراح هیاز اصول اول یریگ بهرهاست. با  دهیشده، استفاده گرد یاکسل طراح
( نمود تا DSS) میتصم یبانیپشت ستمیس یاقدام به طراح توان ی، مافزار نرم نیدر ا گرفته

. دیاطالعات کمک نما یفناور یها پروژه سکیر نهیدر زم رانیمد یریگ میبه تصم
صنعت  یها بخش ریدر سا تواند یم افزار نرم نیبر اساس ا شده یطراح DSS نیهمچن

 رسان یاری یاحتمال یها سکیدر برخورد با ر رانیمد یریگ میتصم لیتسه منظور به
 باشد.

های رایج  روی اهداف. واژه ریتأثشود: عدم قطعیت و  ریسک در دو بعد تعریف می
، و ارزیابی اهمیت هر ریسکی با در است «ریتأث»و  «احتمال»برای توصیف این دو بعد، 

بنابراین بدیهی است که بررسی این دو ؛ ها معنی خواهد داشت این یهردونظر گرفتن 
و مدیران با  استهای فناوری اطالعات  مراحل سنجش ریسک پروژه ترین مهمیکی از 

دهند. در مفهوم  در نظر گرفتن این دو مفهوم اقدامات بعدی را در قبال ریسک انجام می
شود که میزان اهمیت ریسک در ریسک کلی پروژه فناوری اطالعات  بیان می« ریتأث»

لی است که باید سنجیده شده هر ریسک درصدی از ریسک ک ریتأث درواقعچقدر است. 
 .استهمه عوامل برابر با یک  ریتأثو جمع 

. استقرار گیرد، احتمال وقوع ریسک  یموردبررسبعد دیگری که در این اینجا باید 
. استهای فناوری اطالعات  احتمال وقوع ریسک هر عامل جدا از ریسک کلی پروژه
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ل وقوع هر عامل باید بدون در این مطلب بدین معنی است که در هنگام بررسی احتما
های فناوری اطالعات صورت گیرد.  نظر گرفتن میزان اهمیت آن عامل در ریسک پروژه

های  در کل ریسک پروژه ریتأثدر شرایطی ممکن است که یک عامل دارای بیشترین 
فناوری اطالعات داشته باشد، این در حالی است که همین عامل ممکن است دارای 

 اشتباه بهل وقوع داشته شود. دقت شود که در بسیاری موارد این دو مفهوم کمترین احتما
 گیرند. هم مورد استفاده قرار می یجا به

مدیریت ریسک بایستی یک فعالیت پیشگیرانه باشد. موفقیت در شناسایی و کاهش 
را برای مدیران و  یفن ریغتواند مخاطرات و مشکالت فنی و  های پروژه می ریسک

که ریسک باالست متمرکز نماید و  ییها در حوزهذینفعان کلیدی مشهود کرده منابع را 
ای صحیح و  را به شیوه ها آنهای منطقی  ها در محدوده دادن ریسک ضمن قرار

 مدیریت کند. سنجش قابل
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