
 

 

 ارزیابی ریسک پروژه دیاکنپرسشنامه استاندارد 

 

سوال می باشدو هدف ان اندازه گیری  20توسط دیاکن ساخته شدو دارای  ارزیابی ریسک پروژهپرسشنامه استاندارد 

 ریسک پروژه می باشد.

 

 متغییر پرسشنامه :تعریف مفهومی 

 عمق و انی فراو.  داد خواهد پوشش را مؤسسه یک اصلی های فعالیت تمام مؤثر  ریسک بر مبتنی حسابرسی برنامه یک

 مبتنی حسابرسی شده طراحی های برنامه. د بو خواهد متفاوت قسمت هر ریسک ارزیابی مبنای بر قسمت هر حسابرسی

 ریسک بر مبتنی های حسابرسی رسمیت و اتکا قابلیت. دهند می افزایش را حسابرسی اثربخشی و کارایی احتماال ریسک بر

 باشند متفاوت باهم یکدیگر با موسسه پیچیدگی و اندازه به بسته است ممکن

 

 تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه 

ارزیابی ریسک  پرسشنامةگویه ای  20کارکنان به سواالت  ای است کهنمره ارزیابی ریسک پروژهدر این پژوهش منظور از  

 .دهند می پروژه

 

 مولفه های پرسشنامه :

 سواالت   مولفه های پرسشنامه

 1-20 ارزیابی ریسک پروژه

 

 

 پاسخگوی گرامی

کار يک تحقيق ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطالعات برای 

اميد است با همکاری و مساعدت شما، اين امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت . دانشگاهی تنظيم شده است

و صرف وقت خود صادقانه به سؤاالت جواب بدهيد. الزم به ذکر است که اطالعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقيق استفاده 

 ی به ذکر نام نيست. قبالً از همکاری صميمانه شما تشکر می نمايم.خواهد شد و نياز



 

 

 اطالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهید

 به باال 35  35-31  30-26  25-20 سن

دیپلم و  میزان تحصیالت

 پاینتر

 باالترکارشناسی و   لیسانس  فوق دیپلم 

سال و  5 سابقه خدمت

 کمتر

تا  6 

 سال10

 سال 15بیشتر از   سال15تا 11 

 مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل

 

 

 پس از مطالعه هر جمله، میزان ریسک را با توجه به طیف مشخص کنید.
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      تواند کسب مزیت رقابتی را با هزینه همراه کند.های زیادی در بازار مواجه است و میپروژه با چالش  1

های منابع مورد نیاز جهت مدیریت کار بدون به پروژه به ظرفیت ما فشااار خواهد رورد و ما تخصاایص 2

 خطر افتادن کیفیت را نداریم.

     

شتباهی رخ دهد، تأثیر منفی رن  پیامدهای این پروژه بر مشتریان ما تأثیر خواهد 3 گذاشت و اگر چیز ا

 بر مشتری وارد خواهد شد.

     

شود که روحیه کارکنان روشن نگرش کارکنان به شغلشان، به شرکت و به کسب و کار ما موجب می 4

 در مخاطره باشد.

     

      باشد.تعریف دقیقی از اهداف پروژه وجود ندارد و پیامدهای رن روشن نمی 5



 

 

شخص نمی 6 شنی برای پروژه وجود ندارد، مدیر پروژه م ست پروژه به کدام رهبری رو شد و معلوم نی با

 قسمت سازمان تعلق دارد.

     

      کند.مدیریت، هدف و ارزش پیامدهای پروژه را درک نمی 7

      تکنولوژی جدید معرفی و به کار گرفته نخواهد شد.  8

      مهارتها و دانش مورد نیاز جهت حمایت از پروژه وجود ندارد.  9

      ای ندارد.کنیم، مشتری یا بازار تعریف شدهکاالئی که ما تولید می 10

      انتظارات پیامدهای ویژه توسط سهامداران یا مدیریت ارشد وجود دارد. 11

      گذارد.تحلیل اصلی تأثیر میها بر داده های الزم برای تعصبات و سوگیری  12

      باشد.پروژه دارای بُعد سیاسی باالئی می  13

      های اصلی سازمان ممکن است تحت تأثیر این پروژه قرار گیرند. سیستم 14

      شود.از هیچ روش شناسی )متدولوژی( پروژه استفاده نمی 15

      باشد.تعریف شده نمی های تیم پروژه روشن وها و مسئولیتنقش  16

      شهرت سازمان یا حضور در بازار به این پروژه بستگی دارد.  17

      اگر این پروژه به طور صحیح اجراء نشود، ممکن است امنیت به خطر بیفتد.  18

      ای مشابه با این پروژه رغاز شده و با شکست مواجه شده است.در گذشته، پروژه 19

      تواند از قوانین دولت پیروی کند.سازمان بدون اجرای موفقیت رمیز این پروژه نمی  20

 

 به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

A. های پرسشنامهتحلیل بر اساس مولفه 

B. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست رمده 

 تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه 



 

 

ها داده  ها را وارد نرم افزار اس ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامهکه ابتدا پرسشنامهبه این ترتیب 

پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس 

 شروع به وارد کردن داده ها 

 فافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیمچگونگی کار را برای ش

 مرحله اول. وارد کردن اطالعات تمامی سواالت پرسشنامه ) دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

گر ( کنید. مثال اcomputeپس از وارد کردن داده های همه سواالت، سواالت مربوط به هر مولفه را کمپیوت) .مرحله دوم

 ایجاد شود. x کنید تا مولفه  computeرا  7تا  1است شما باید سواالت  7تا  1و سواالت  رن   Xمولفه اول 

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم 

compute به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا ... است. کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق 

ها را به وجود رورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حاال می توانید از گرینه  رنالیز  هر مرحله سوم. حاال شما هم مولفه

 رزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه) متغیر( بگیرید.

) میانگین، انحراف استاندارد، واریانس( یا می توانید رزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  مثال می توانید رزمون توصیفی

 بگیرید.

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 خیلی زیاد زیاد تاحدی کم خیلی کم گزینه  

 5 4 3 2 1 امتیاز  

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست رمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت اساس این روش از تحلیل شما نمرهبر 

 کنید.

 10توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 

 کنید 10پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 

 ن نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست رمده استمثال: حد پایی

 = حد پایین نمره 1تعداد سواالت پرسشنامه* 
 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

20 60 90 



 

 

 در این جامعه ضعیف می باشد. ریسکباشد،  میزان  60تا 20در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 در سطح متوسطی می باشد. ریسکباشد،  میزان  90تا  60در صورتی که نمرات پرسشنامه بین -

 بسیار خوب می باشد. ریسکباشد،  میزان 90در صورتی که نمرات باالی  -

 

 پرسشنامه پایایی و روایی

گیرد یعنی  اینکه ابزار قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات رن در اندازه گیری هر رنچه اندازه می

 دهد.گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میاندازه

همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که  میزان ریسک( بین خرده مقیاس های پرسشنامه 1392) توکلیدر پژوهش 

 بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

 دامنه شد. معموالً کرونباخ محاسبه رلفای گیریاندازه روش از استفاده با رن اعتماد قابلیت یا پرسشنامه همچنین پایائی

 و گیردمی قرار کامل پایائی معنای +( به1یک ) مثبت تا پایداری، عدم معنای به (0صفر ) از کرونباخ رلفای اعتماد ضریب

شود. رلفای کرونباخ برای می بیشتر پرسشنامه اعتماد باشد قابلیت نزدیکتر یک مثبت عدد به رمده بدست مقدار چه هر

 . می باشد./75میزان ریسکپرسشنامه 

 
 

 میزان رلفای کرونباخ نام متغیر  

 75/0 میزان ریسک پروژه

 

 

 منابع: 

،پایان نامه کارشناسی جنوبی پارس گازی مایعات صادرات ریسک مدیریت هایشاخص ارزیابی و شناسایی شده ویرایش

 حسابداری و مدیریت دانشکده ،مرکزی تهران واحد اسالمی رزاد دانشگاهارشد،

 

 

 

 

 


