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در شــرایط کنونــی وجــود عــدم قطعیتهــا ،محیــط پیرامــون ســازمانها را تبدیــل بــه محیطــی پــر از بحــران نمــوده اســت .توجــه بــه ماهیــت
نامطمئــن پروژههــا و لــزوم صــرف بهینــه منابــع ،اهمیــت انکارناپذیــري مدیریــت ریســک پــروژه را آشــکار میســازد .بــا ايجــاد نگــرش علمــي بــه

پیکــرهی دانــش مدیریــت پــروژه 1و اســتاندارد عملــی مدیریــت ریســک پــروژه 2کــه هــر دو توســط مؤسســه مدیریــت پــروژه ایــاالت متحــده منتشــر
شــدهاند و در نهایــت بــا اســتفاده از روشهــای تصمیمگیــری چنــد معیــاره (تکنیــک  )ANPبــه ارائ ـهی شــبکههای تصمیمگیــری مناســب جهــت
گزینــش مناســبترین ابــزار و تکنیکهــای مدیریــت ریســک در هریــک از گامهــای مدیریــت ریســک پــروژه میپــردازد .نتایــج نشــان میدهــد
گزینــش صحیــح ابزارهــا و تکنیکهــای مناســب بــرای هریــک از گامهــای مدیریــت ریســک در ابتــدای پــروژه ،ضمــن شــفاف نمــودن نقش ـهی راه
مدیریــت ریســک پــروژه در چرخـهی عمــر پــروژه ،هزینـ ه و زمــان مــورد نیــاز بــرای برنامهریــزی مدیریــت ریســک در پروژههــا را کاهــش خواهــد داد.

واژگان کلیدی:

مدیریت ریسک ،تکنیکها و ابزار مدیریت ریسک ،پیکرهی دانش مدیریت پروژه ،چرخهی عمر پروژه،
نقشهی راه مدیریت ریسک پروژه ،روشهای تصمیمگیری چند معیاره

امــروزه افزایــش هزینــه و پیچیدگیهــای موجــود در

پروژههــا از یــک ســو و افزایــش عدمقطعیــت و ریس ـکهای

موجــود در محیــط هــای تجــاری از ســوی دیگــر باعثشــده

اســت کــه مدیــران پــروژه بهمنظــور کاهــش خطرپذیــری و
انحــراف پــروژه از اهــداف تعیینشــده ،اســتفاده از مدیریــت

ریســک را در برنامهریــزی و کنتــرل پــروژه ســرلوحه
فعالیتهــای خــود قــرار دهنــد.

تجربیــات پروژههــاي بــزرگ گذشــته در کشــور مــا نشــان

میدهــد کــه یکــی از عوامــل اساســی شکســت پروژههــا،
عــدم توجــه کافــی بــه وجــود عــدم قطعیــت و ریســک

در پروژههاســت .اغلــب پروژههــا در زمــان و بودجــه
تخصیــص دادهشــده ،بــه اتمــام نمیرســند .میتــوان بــه
نادیدهگرفتــن مدیریــت ریســک و مخاطــرات و اهمیــت

انکارناپذیــر آن در پروژههــا بهعنــوان دلیــل اصلــی

ایــن عدمموفقیتهــا ،اشــاره کــرد .از دیــدگاه مدیریــت

اســتراتژیک پــروژه ،مدیریــت ریســک فراینــدي اســت کــه با
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بهکارگیــري آن ،کاهــش بســیاري از هزینههــا در بلندمــدت
و اتخــاذ راهکارهــاي بنیادیــن مدیریــت پــروژه را در بــر

میگیــرد.

هــر فراینــد  PRMجهــت اجــرا بــه روشهــا ،ابزارهــا و
3

تکنیکهایــی نیــاز دارد .بــرای هــر ســازمان و یــا فــردی

کــه در حــال اجــرا یــا بهبــود فراینــد  PRMاســت اصلیترین
ســؤال ایــن اســت کــه کــدام یــک از ابــزار بیشــترین فایــده

را دارد؟ جهــت اســتفاده از ایــن ابزارهــا تالشهایــی در
ســطح فــردی و ســازمانی بــرای فهــم و یادگیــری چگونگــی

اســتفاده از ایــن ابزارهــا و کســب زیرســاختهای الزم

(مهارتهــای فنــی ،کمکهــای محاســباتی ،پایــگاه

دادههــا ،روشهــای عملیاتــی) مــورد نیــاز اســت و اســتفاده
از هریــک از تکنیکهــا و ابــزار مدیریــت ریســک منجــر

بــه تهی ـهی مــدارک و مســتنداتی خواهــد شــد کــه زمــان
و انــرژی فراوانــی را از گــروه مدیریــت پــروژه صــرف خواهــد

کــرد ،لــذا درصورتیکــه انتخــاب تکنیــک و ابــزار مناســب
مدیریــت ریســک در ابتــدا بــه درســتی صــورت نپذیــرد،
1. Project Management Body Of Knowledge
2. Practice Standard For Project Risk Management
3. Project Risk Management
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پــروژه در كشــور و نيــز اســتقرار آن در شــركتها گرديــد .مطالعــه حاضــر بــا معرفــي اجمالــي مديريــت ريســك پــروژه ،بــا بهرهگیــری از اســتاندارد

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

مديريــت ريســك ،معرفــي علمــي و جامــع فراينــد و تكنيكهــاي مديريــت ريســك ميتــوان زمينهســاز تدويــن و كاربــرد نظاممنــد مديريــت ريســك

فراینــد برنامهریــزی مدیریــت ریســک کــه نقــش اصلــی

هــدف در پــروژه تأثیــر بگــذارد .عالوهبــر عدمقطعیتهایــی

در طــول چرخ ـهی عمــر پــروژه را دارد ،بــه فراینــدی زائــد

پــروژه را مشــکل ســازد (خطــرات) ،عدمقطعیتهایــی
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در تعییــن خطمشــیها و نقشــهی راه مدیریــت ریســک
و بیهــوده تبدیــل میشــود .لــذا بــرای هــر ســازمان پــروژه

محــور اتخــاذ مناســبترین تکنیــک و ابــزار مدیریــت

خواهــد بــود .در ایــن پژوهــش ضمــن معرفــی شــاخصترین

بــه شناســایی عدمقطعیتهــای غیرمفیــد وجــود دارد،

ریســک در مدیریــت پــروژه امــری الزم و انــکار ناپذیــر
تکنیکهــا و ابــزار مدیریــت ریســک در هریــک از گامهــای
مدیریــت ریســک ،بــه ارائـ ه یــک ســاختار شکســت ریســک

4

نیــاز بــه شناســایی عدمقطعیتهــای مفیــد نیــز وجــود
دارد .بنابرایــن یــک تعریــف کاملتــر ریســک میتوانــد

اســتاندارد خواهیــم پرداخــت کــه در بیشــتر ســازمانهای
برقــراری ارتبــاط میــان تکنیکهــا و ابــزار مدیریــت ریســک

مثبــت یــا منفــی بگــذارد” .ایــن نشــان میدهــد کــه

پــروژه محــور قابــل اســتفاده خواهــد بــود .در انتهــا نیــز بــا

میتوانــد روی یــک یــا چنــد یــک از اهــداف پــروژه تأثیــر

بهعنــوان گزینههــا و اســتفاده از ســاختار شکســت ریســک

عدمقطعیتهایــی وجــود دارنــد کــه ارتباطــی بــه اهــداف

پیشــنهادی ارائــه خواهــد شــد.

ریســک پــروژه حــذف شــوند.

ارائهشــده بهعنــوان معیارهــا ،شــبکههای تصمیمگیــری

مروری بر ادبیات موضوع

ریســک حاصلضــرب دو عامــل اســت :نتایــج قابــل انتظــار
یــک واقعــه و شــانس وقــوع آن [.]7

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

در زمــان شناســایی ریس ـکها بــه همــان انــدازه کــه نیــاز

چنیــن باشــد“ :عــدم قطعیتــی کــه اگــر اتفــاق بیافتــد

تقریبــا هــر کاری کــه نتایــج غیرقطعــی داشــته باشــد.
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نیــز وجــود دارنــد کــه اگــر اتفــاق بیافتنــد ممکــن اســت
مــا را در رســیدن بــه اهــداف کمــک کننــد (فرصتهــا)،

ریســک را در پــروژه میتــوان ایــن گونــه توصیــف کــرد:
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کــه اگــر اتفــاق بیافتنــد میتوانــد دســتیابی بــه اهــداف

پــروژه ندارنــد؛ بنابرایــن توصیــه میشــود از فراینــد مدیریــت
كليـهي فرايندهــاي مرتبــط بــا شناســايي و مديريت ريســك

پــروژه عبــارت اســت از تحليــل و پاس ـخگويي بــه هرگونــه

عــدم اطمينــان كــه شــامل بیشــینه نتايــج رخدادهــاي
مطلــوب و بهکمینــه رســاندن نتايــج وقايــع نامطلــوب
اســت[.]9

در ابتــدا الزم میدانیــم تفــاوت میــان ریســک (مثبــت یــا

مدیریــت ریســک پــروژه اصــوال بــرای بهبــود فرصتهــای

رایجتریــن اشــتباهاتی کــه در فراینــد مدیریــت ریســک

گرچــه هرگــز هیــچ تضمینــی وجــود نــدارد کــه آگاهــی

عدمقطعیــت اســت ،ایــن اشــتباه در مرحلــه شناســایی

ایدههایــی کــه موجــب تقویــت پروژههــا میشــود ،بتوانــد

منفــی) را بــا عــدم قطعیــت 5بیــان کنیــم ،زیــرا یکــی از

ِ
شــناخت مفهومــی میــان ریســک و
رخ میدهــد عدم

ریســکهای پــروژه رخ میدهــد و روشــن اســت کــه
چنانچــه ایــن مرحلــه از فراینــد مدیریــت ریســک بــه اشــتباه
انجــام شــود مراحــل بعــدی مدیریــت ریســک نیــز مشــکل
خواهــد داشــت ،بنابرایــن اطمینــان از اینکــه ریســکهای

دســتیابی پروژههــا بــه اهــداف عینــی خــود انجــام میشــود.

گســترده و شــفاف از حالتهــای شکســت متــداول یــا
بهصــورت قابــل مالحظــهای موفقیــت پــروژه را بهبــود
بخشــد .فایــده اولیــه مدیریــت ریســک پــروژه ،توســعه یــک

زیربنــای معتبــر بــرای پــروژه ،بــا نمایــش امکانپذیــری

آن اســت ،یــا شفافســازی عــدم امکانپذیــری پــروژه

تعریفشــده واقعــا ریســک هســتند ،نکتــهای اساســی

بهمنظــور اجتنــاب از آن ،رهــا کــردن یــا ایجــاد تغییراتــی

را شناســایی کننــد در تشــخیص و تمییــز ریســکها و

فرصتهایــی بــرای بهبــود پروژههــا نشــان دهــد کــه منجــر

اســت .بســیاری از افــراد وقتــی ســعی میکننــد ریس ـکها
عدمقطعیتهــا از هــم گیــج میشــوند .ریســک همــان
عدمقطعیــت نیســت ،بهطــور اجمالــی بــرای تشــریح
تفــاوت میــان ایــن دو میتــوان یــک تعریــف ســاده از

ریســک ارائــه کــرد“ :ریســک عبــارت اســت از عدمقطعیتــی

کــه اهمیــت دارد” زیــرا میتوانــد روی یــک یــا چندیــن

در آن پــروژه اســت .تحلیــل ریســک ،همچنیــن میتوانــد

بــه افزایــش ارزش پــروژه شــود [.]1

كليــم و لوديــن ،بــراي مديريــت ريســك فراينــدي چهــار

مرحل ـهاي را معرفــي كردهانــد (شناســايي ،تحليــل ،كنتــرل

و گــزارش) كــه در مــوازات چهــار قــدم معــروف دمينــگ در
مديريــت پــروژه قــرار ميگيرنــد [.]4

4. Risk Breakdown Structure
5. Uncertainty
6. Chapman and Ward

چاپمــن و وارد )1997( 6یــک فراینــد ژنتیــک  9مرحلــه ای

انتقــال منابــع بــرای بهبــود پــروژه را بــه تحــرک وا مـیدارد.

 PRMرا تعریــف کردهانــد :تعریــف جنبههــای کلیــدی

هنگامــی کــه پــروژه بــر مبنــای اطالعــات قابــل فهــم و

شناســایی جاهایــی کــه در آن ممکــن اســت ریسـکها بــروز

و مشــارکت و همــکاری گــروه پــروژه بــا ســهولت بیشــتری

پــروژه ،تمرکــز بــه رویکــرد اســتراتژیک بــه مدیریت ریســک،
پیــدا کننــد ،ایجــاد ســاختار دربــاره فرضیــات و ارتباطــات

دقیــق اســتوار اســت ،پشــتیبانی مدیــران و ســایر ذینفعــان

بهدســت میآیــد [.]7

ریســک ،تخصیــص مالکیــت و پاســخ ریســکها ،تخمیــن

امــروزه اهمیــت مدیریــت ریســک حتــی در پروژههایــی

مختلــف ،طرحریــزی پاس ـخها و مدیریــت بهوســیله پایــش

و دیگــران ( )2013مقالــهای بــا هــدف بررســی  RMدر

میــزان عدمقطعیــت ،ارزیابــی شــدت نســبی ریســکهای
و کنتــرل اجــرا [.]6

بــا انــدازه کوچــک نیــز بــه اثبــات رســیده اســت .گنــگ
13

پروژههــای کوچــک در کشــور ســنگاپور از نظــر وضعیــت،

تخفیــف ریســک هــای شناســایی شــده  -4پایــش ریســک
فاکتورهــا  -5ایجــاد یــک طــرح احتمالــی -6مدیریــت بحران

 -7بازیابــی از ریســک هــای بحرانــی [.]10

شــد .تجزی هوتحلیــل نتایــج نشــان داد کــه مهمتریــن موانــع
در ســطح نســبتا پاییــن اجــرای  RMدر پروژههایــی بــا

انــدازه کوچــک کمبــود زمــان، 14کمبــود بودجــه ،15حاشــیه

امــروزه كتــاب راهنمــاي پيكــره دانــش مديريــت پــروژه

ســود پاییــن و اقتصــادی نبــودن اســت .همچنیــن نتایــج

مديريــت پــروژه محســوب ميشــود .رويكــرد فرايندگــرا و

کیفیــت ،هزینــه و برنامــه در پروژههــای کوچــک حکایــت

( )PMBOKيكــي از معتبرتريــن مراجــع موجــود در زمينــه

16
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از همبســتگی مثبــت اجــرای  RMدر بهبــود عملکــرد

دســتهبندی مناســب موضوعــات در حوزههــاي دهگانــه

دارد .نتایــج ایــن تحقیــق میتوانــد فهــم عمیقــی از RM

قــرار داده اســت .يكــي از ايــن حوزههــاي دانشــي ،مديريــت

کوچــک را نســبت بــه مزایــای اجــرای  RMمتقاعــد کنــد

دانشــي ،ايــن اســتاندارد را بهشــدت مــورد توجــه اهالــي فــن

آمریــکا ،در كتــاب پيكــره دانــش مديريــت پــروژه ،بــراي

در پروژههــای کوچــک ایجــاد کــرده و اعضــای پروژههــای
[ .]8بــا اجــرای اصــول و تکنیکهــای مدیریــت ریســک

پــروژه در شــرکت هــا ،ســازمانها و صنایــع زیربنایــی کشــور

فراينــد مديريــت ريســك پــروژه شــش فــاز را معرفــي كــرده

میتــوان اطمینــان حاصــل از دســتیابی بــه اهــداف پــروژه را

 )1برنامهریزی مدیریت ریسک،7

ایجــاد خســارتهای مــادی و معنــوی بــه ســازمانها و بــه

 )3اجرای تحلیل کیفی ریسک،9

تمامــی ارگانهــا ،شــرکتها و ســازمانهای پــروژه محــوری

اســت:

 )2شناسایی ریسک،8

 )4اجرای تحلیل کمی ریسک،10

مطابــق بــا برنامــه تدوینشــده ارتقــاء داده و بدیــن وســیله از

تبــع آن بــه اقتصــاد کشــور جلوگیــری نمــود.

کــه بــا مجموعــه پروژههــا و طرحهــا س ـ روکار دارنــد .ایــن

 )5برنامهریزی واکنش به ریسک،11

قبیــل مجموعههــا بــا بـهکار بــردن اصــول مدیریــت ریســک

تحلیــل ریســک مناســب ،هــم هزینههــای کلــی و هــم

راندمــان در دســتیابی بــه اهــداف کوتاهمــدت و بلندمــدت

مــی دهــد و هــم میــزان دوبارهکاریهــا و عــدم پیشبینــی

مجموعــه مدیریــت پــروژه بــه کمتریــن حــد ممکن برســانند.

 )6کنترل و نظارت ریسک.]3[12

ناکامیهــای ناشــی از مشــکالت قابــل پیشــگیری را کاهــش
تــاش هــای آتــی پــروژه را کمتــر میکنــد .از طرفــی،

تحلیــل ریســک ضعفهــای طراحــی و برنامهریــزی پــروژه
را آشــکار میکنــد و ایجــاد تغییــرات ،فعالیتهــای جدیــد و
15. lack of budget
16. low profit margin
17. not economical
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خواهنــد توانســت بــا امکانــات و پتانســیل موجــود ،بیشــینه
خــود را بهدســت آورده و انحرافهــای راهبــردی را در

تکنیکها و ابزار مدیریت ریسک

بــا توجــه بــه وجــود ابــزار و تکنیکهــای فــراوان موجــود

در مدیریــت ریســک پــروژه در ایــن پژوهــش بــرآن شــدیم
11. Plan Risk Responses
12. Control Risks
13. Gang et al
14. lack of time

7. Plan Risk Management
8. Identify Risk
9. Perform Qualitative Risk Analysis
10. Perform Quantitative Risk Analysis

ارائهی الگویی جهت انتخاب مناسبترین تکنیکها و ابزار مدیریت ریسک در مدیریت پروژه

ريســك اســت .مؤسســه مديريــت پــروژه ایــاالت متحــده
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احتمــاالت و اثــرات ریســک  -3توســعه اســتراتژی هــا بــرای

و دادههــا از  668پــروژه ارائهشــده از  34شــرکت جمـعآوری

میکنــد -1 :شناســایی ریســک فاکتورهــا  -2ارزیابــی

بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف پرسـشنامهای طراحــی شــد

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

فِیرلــی هفــت گام را بــرای مدیریــت ریســک تعریــف

موانــع و تأثیــر  RMدر مدیریــت پــروژه نــگارش نمودهانــد.

کــه مبنــای ارائــه روش را براســاس ابزارهــای معرفــی

مدیریــت ریســک کاربردیتریــن تکنیکهــا و ابــزار موجــود

دهیــم ،از آنجــا کــه ایــن اســتاندارد ،ســندی کاربــردی بــوده

کالن اســت و درک و اجــرای آن در فراینــد مدیریــت ریســک

ارائهی الگویی جهت انتخاب مناسبترین تکنیکها و ابزار مدیریت ریسک در مدیریت پروژه

شــده در اســتاندارد پیکــرهی دانــش مدیریــت پــروژه قــرار

و براســاس تجربیــات و درسآموختههــا برتریــن مدیــران

پــروژه در سراســر دنیــا هــر چهارســال یکبــار بهروزرســانی

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

معرفــی شــده اســت.

میشــود ،میتــوان اطمینــان حاصــل کــرد کــه ابــزار
کامــل از مناســبترین و کاربردیتریــن ابــزار شناختهشــده

آموزشهــای مــورد نیــاز ،آمادهســازی ملزومــات و

مدیریــت ریســک معرفیشــده در ایــن اســتاندارد ،شــالودهای
تــا کنــون اســت .ایــن اســتاندارد بــرای مدیریــت ریســک

در پــروژه یــک نقشــهی راه جامــع ارئــه داده اســت .ایــن

نقش ـهی راه دارای  6فراینــد کالن اســت ،کــه  5فراینــد آن

اجراییشــدن در ســازمانها منجــر بــه اتخــاذ خطمش ـیها،
 ...میشــود کــه مســتلزم صرفنمــودن هزینــه و زمــان

بــرای گــروه مدیریــت پــروژه در مرحلــهی برنامهریــزی

مدیریــت ریســک میشــود .بدیهــی اســت چنانچــه ایــن

در مرحلــهی برنامهریــزی پــروژه و  1فراینــد در مرحلــهی

انتخــاب هوشــمندانه نباشــد ،اجــرای آن در مراحــل بعــدی

فراینــد 29 ،تکنیــک و ابــزار گنجاندهشــده اســت کــه هریــک

رونــد اجرایــی مدیریــت ریســک پــروژه بــا شکســت روبـهرو

مشــخص اســت اجــرای کامــل ایــن نقشـهی راه در پروژههــا

بــا توجــه بــه ماهیــت پروژههــای در دســت اجــرا ،بلــوغ و

پایــش و کنتــرل پــروژه قــرار دارد .کــه در مجموعـهی ایــن 6

از آنهــا دارای زیرتکنیکهایــی اســت .همانطــور کــه

از هزینـهی زمــان ،بودجــه ،ســرمایههای انســانی و غیــره ،در
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کامــا ملمــوس نیســت ،ریزتکنیکهــای موجــود نیــز
انتخــاب هریــک از ایــن ابــزار و تکنیکهــا بــرای

هزینههــای زیــادی را بــرای پــروژه دربــر خواهــد داشــت ،اعم

30

معرفــی شــده اســت .از آنجــا کــه برخــی از ایــن ابــزار بســیار

بــه اتــاف هزینــه و زمــان منتــج خواهــد شــد و در نهایــت
خواهــد شــد .آنچــه مشــخص اســت ایــن کــه هــر ســازمان،

فرهنــگ ســازمانی ،مهارتهــای تخصصــی منابــع انســانی

درگیــر در پــروژه و بســیاری از عوامــل دیگــر ،بایــد ابــزار

ایــن مطالعــه بهدنبــال ارائـهی راهــکاری هســتیم کــه بتوانــد

مناســب ســازمان خــود را اتخــاذ نمایــد .از آنجــا کــه تمامــی

نمــوده و در عیــن حــال از اثربخشــی آن تــا حدامــکان نکاهد.

ریســک صــورت میپذیــرد ،ایــن پژوهــش درصــدد اســت

بهصــورت هوشــمندانه اجــرای ایــن نقش ـهی راه را تلخیــص

ایــن سیاســتگذاریها در مرحلــهی برنامهریــزی مدیریــت

اســتاندارد  PMBOKدر آخریــن نســخهی منتشرشــدهی

الگویــی مناســب بــرای رفــع ایــن چالــش در ایــن مرحلــه را

گامهــا را مطابــق بــا جــدول ( )1معرفــی و هریــک از آنهــا را

ریســک میباشــد و ارائــهی الگــو از مرحلــهی برنامهریــزی

خــود 18تکنیکهــا و ابــزار مدیریــت ریســک در هریــک از
در متــن اســتاندارد تشــریح نمــوده اســت.

در ایــن جــدول بــرای هــر یــک از مراحــل شــشگانهی
مرحله
برنامهریزیمدیریتریسک


ارائــه دهــد ،لــذا نقطـهی آغازیــن الگــو از مرحلهی شناســایی
مدیریــت ریســک موضوعیــت نخواهــد داشــت.

تکنیکهاوابزار


تکنیکهاوابزار

ریز

تکنیکهایتحلیلی


-

رأیصاحبنظران

جلسات

بازنگریهایاسناد


هایجمعآوریاطالعات


تکنیک
تحلیلفهرستوارسی

شناساییریسکها


تحلیلمفروضات

تکنیکهایترسیمی


ها،فرصتهاوتهدیدها

تحلیلقوتها،ضعف

()SWOT
رأیصاحبنظران


جدول ( )1تکنیکها و ابزار مدیریت ریسک
 PMBOK .18هر چهار سال یکبار بروز رسانی میگردد که آخرین نسخهی آن اوایل سال میالدی  2013منتشر گردیده و به پمباک 5نیز مشهور میباشد.

-

مرحله

تکنیکهاوابزار


تکنیکهاوابزار

ریز

سنجش احتمال و تاثیر ریسک

-

ماتریس احتمال و تاثیر ریسک

-

سنجش کیفیت دادههای ریسک

اجرایتحلیلکیفیریسک

-

دستهبندی ریسک

-

سنجش فوریت ریسک

-

رأی صاحبنظران

مصاحبه

تکنیکهای جمعآوری و ارائه دادهها
اجرایتحلیلکمیریسک

توزیعهای احتمالی
تحلیل حساسیت

انتقال

راهبردهای ریسکهای منفی یا تهدیدها

تعدیل

پذیرش

بهرهبرداری

برنامهریزیپاسخبهریسک


تقویت

راهبردهای ریسکهای مثبت یا فرصتها

تسهیم

پذیرش

راهبردهای واکنش اقتضایی

-

رأی صاحبنظران

-

سنجش مجدد ریسک

-

اندازهگیری عملکرد منفی

-

تحلیل اندوخته

-

جلسات

-

ادامه جدول ( )1تکنیکها و ابزار مدیریت ریسک

ساختار شکست ریسک

ســاختار شکســت ریســک چارچوبــی سلســله مراتبــی از

منابــع بالقــوهای اســت کــه ممکــن اســت پــروژه در معــرض
ابتــا بــه آن قــرار داشــته باشــد .هــر ســازمان ممکــن اســت

از ایــن ســاختار میتــوان تمامــی ریســکهای موجــود
در پــروژه را در یکــی از طبقهبندیهــای آن گنجانــد و
اســتراتژیهای الزم بــرای اجــرای فراینــد مدیریــت ریســک
را در تمامــی مراحــل مدیریــت ریســک اتخــاذ نمــود.

یــک ســاختار شکســت ریســک عمومــی بــرای اســتفاده در

تمامــی پروژههــای خــود داشــته باشــد و یــا اینکــه بــرای

هریــک از پروژههــای خــود یــک ســاختار شکســت ریســک
مجــزا تهیــه نمایــد [.]5

مؤسســه مدیریــت پروژه ایــاالت متحــده در اســتاندارد عملی

مدیریــت ریســک پــروژه ، 20یــک  RBSاســتاندارد ارائهکــرده

کــه در جــدول ( )2نشــان داده شــده اســت .بــا اســتفاده
)19. Risk Breakdown Structure (RBS
20. Practice Standard for Project Risk Management

ارائهی الگویی جهت انتخاب مناسبترین تکنیکها و ابزار مدیریت ریسک در مدیریت پروژه

تحلیل روند مغایرت

19

31
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ممیزیهای ریسک

کنترلریسکها
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رأی صاحبنظران

اجتناب

مدلسازی و شبیهسازی
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تکنیکهای مدلسازی و تحلیل کمی ریسک

تحلیل ارزش پولی مورد انتظار

سطح یک

تعریفمحدوده
فناوری

فرضیاتومحدودیتها


ریسکهایفنی


فرآیندهایفنی
تعریفالزامات
رابطفنی

سازماندهی


مدیریتپروژه

تمامی منابع ریسک پروژه

ارائهی الگویی جهت انتخاب مناسبترین تکنیکها و ابزار مدیریت ریسک در مدیریت پروژه

سطح صفر

سطح دو

ارتباطات

ریسکهایمدیریتی


مدیریتسبدها/طرحها

مدیریتعملیات
منابع

شرایطومدتقرارداد
تدارکاتداخلی

تامینکنندگانوفروشندگان


ریسکهایتجاری


قراردادهایفرعی
ثباتمشتری

سرمایهگذاریمشترک

قوانین

32
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ریسکهایخارجی(برونسازمانی)


امکاناتسایت(محلاجرا)
محیطزیست/آبوهوا
رقابت

جدول ( :)2ساختار شکست ریسک

رتبهبندی شاخصهای ریسک

تنظیممقررات

در رتبهبنــدی و الویتبنــدی شاخصهاســت کــه در ایــن

در هــر ســازمان ،بــا توجــه بــه ماهیــت پروژههــای در دســت

مطالعــه مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت.

متفــاوت اســت .بهعنــوان مثــال مهمتریــن ریســک موجــود

بســیاری وجــود دارد .یکــی از ایــن روشهــای کــه در ایــن

افتتاحیــهی المپیــک ریســکهای زمانــی یــا مهمتریــن

اســت .فراینــد تحلیــل شــبکه یــا  ANPیکــی از ســری

اســت .بنابرایــن نیــاز اســت هــر ســازمان اهمیــت و ارجحیت

بــه روش AHP23دارد .هــر یــک از روش هــا براســاس یــک

براســاس آن راهبردهــای الزم جهــت اجــرای مدیریــت

مســتقل از هــم باشــند و مقایســات زوجــی امکانپذیــر باشــد

معیارهــای چندگانــه 21یکــی از کاربردتریــن روشهــای علمی

معیارهــا مســتقل نباشــند روش  ANPبهتــر اســت [.]2

اجــرا ،ارجحیــت و اهمیــت ریسـکهای موجــود بــا یکدیگــر

بــرای تصمیمگیــری بــا معیارهــای چندگانــه روشهــای

در پــروژه احــداث یــک ورزشــگاه جهــت برگــزاری مراســم

مطالعــه مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت روشANP22

ریســک موجــود در پرتــاب یــک فضاپیمــا ریسـکهای فنــی

تکنیکهــای تصمیمگیــری اســت کــه شــباهت زیــادی

ریســکهای موجــود را رتبهبنــدی و الویتبنــدی ،تــا

ســری فرضیــات بنــا شــده اســت .بــرای نمونــه اگــر معیارهــا

ریســک را تعییــن نمایــد .روشهــای تصمیمگیــری بــا

مــدل تصمیــم گیــری مناســب مــدل  AHPاســت .ولــی اگــر

)21. Multiple Criteria Decision Making (MCDM
22. Analytical Network Process
23. Analytical Hierarchy Process

 ANPاســتفاده خواهــد شــد .ماتریــس طراحیشــده بــرای

بــا توجــه بــه اینکــه ریســکهای موجــود در پروژههــا از

یکدیگــر مســتقل نیســتند بــرای الویتبنــدی آنهــا از روش
رﯾﺴﮏﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ
)ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ(

رﯾﺴﮏﻫﺎي ﺗﺠﺎري

انجــام رتبهبنــدی در جــدول ( )3نشــان داده شــده اســت.

رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻓﻨﯽ

1
1

رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻓﻨﯽ
رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

1

رﯾﺴﮏﻫﺎي ﺗﺠﺎري

جدول  :3ماتریس مقایسات زوجی

رتبهبندی زیر شاخصهای ریسک

 )1-6در کدا م گام از مراحل مدیریت ریسک قرار داریم،

پــس از انجــام رتبهبنــدی شــاخصهای ریســک بهتــر اســت

 )2-6کدامیــک از  24نــوع ریســک ســطح دوم موجــود در

پــروژه نیــز رتبهبنــدی شــوند کــه بهعلــت حجیمبــودن

حــال ،پــس از بررســی مــوارد فــوق قــادر خواهیــم بــود

بــه طریــق مشــابه تمامــی زیرشــاخصهای ریســکهای

جــدول ( )2مــورد تحلیــل قرارگرفتــه اســت.

جــداول از ارائــهی آنهــا صرفنظــر شــده اســت.

شــبکههای تصمیمگیــری مدیریــت ریســک را جهــت

الگوی پیشنهادی

ارائــه نماییــم ،بهعلــت حجیــم بــودن ایــن شــبکههای

انتخــاب مناســبترین ابــزار و تکنیکهــای موجــود

پــس از رتبهبنــدی شــاخصها و زیرشــاخصهای ریســک

تصمیمگیــری ،فقــط بــه ارائــهی یکــی از شــبکههای

تصمیمگیــری در هریــک از مراحــل و گامهــای مدیریــت

تصمیمگیــری بــه طریــق مشــابه تهیــه خواهــد شــد.

جهــت ارائـهی الگــوی پیشــنهادی ،نیاز بــه ایجاد شــبکههای

ابــزار و تکنیکهــای موجــود در مراحــل مدیریــت ریســک
از جهــات زیــر مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت:

 )1اهمیــت و ارجحیــت ماهیــت چهارگانــه ریســکها

(ریســکهای ســطح یــک معرفیشــده در جــدول (،)2

 )2اهمیــت و ارجحیــت ریســکهای شــشگانهی فنــی در

هریــک از گامهــای مدیریــت ریســک،

 )3اهمیــت و ارجحیــت ریس ـکهای ش ـشگانهی مدیریتــی
در هریــک از گامهــای مدیریــت ریســک،

 )4اهمیــت و ارجحیــت ریســکهای شــشگانهی تجــاری

در هریــک از گامهــای مدیریــت ریســک،

 )5اهمیــت و ارجحیــت ریســکهای شــشگانهی بــرون
ســازمانی در هریــک از گامهــای مدیریــت ریســک،

 )6اهمیــت و ارجحیــت تکنیکهــا و ابــزار معرفــی شــده در
جــدول ( )1بــا توجــه بــه دو نکتـهی زیــر:

33

تصمیمگیــری بســنده میکنیــم و ســایر شــبکههای
ارائهی الگویی جهت انتخاب مناسبترین تکنیکها و ابزار مدیریت ریسک در مدیریت پروژه

ریســک وجــود دارد .در ایــن شــبکههای تصمیمگیــری،
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رﯾﺴﮏﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ
)ﺑﺮونﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ(

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺤﺪوده
ﻓﻦآوري

ﺑﺎزﻧﮕﺮيﻫﺎي اﺳﻨﺎد

ﻓﺮﺿﯿﺎت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ

رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻓﻨﯽ

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﻨﯽ

ارائهی الگویی جهت انتخاب مناسبترین تکنیکها و ابزار مدیریت ریسک در مدیریت پروژه

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺰاﻣﺎت

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﺟﻤﻊآوري اﻃﻼﻋﺎت

راﺑﻂ ﻓﻨﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه

رﯾﺴﮏﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻬﺮﺳﺖ وارﺳﯽ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺒﺪﻫﺎ /ﻃﺮحﻫﺎ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏ

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﺮوﺿﺎت

ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺪت ﻗﺮارداد
ﺗﺪارﮐﺎت داﺧﻠﯽ

رﯾﺴﮏﻫﺎي ﺗﺠﺎري

ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن

ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎي ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ

ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻓﺮﻋﯽ
ﺛﺒﺎت ﻣﺸﺘﺮي
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﻣﺸﺘﺮك

ﺗﺤﻠﯿﻞ SWOT

ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻧﺮخ ارز

رﯾﺴﮏﻫﺎي

اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺳﺎﯾﺖ

ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

رأي ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان

رﻗﺎﺑﺖ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻘﺮرات

شکل ( :)1نمونهای از شبکههای تصمیمگیری پیشنهادی
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همانطــور کــه از شــبکهی تصمیمگیــری ارائهشــده در

بــا توجــه بــه انجــام محاســبات پیچیــد ه و زمانبــر اینگونــه

بــه دنبــال اتخــاذ مناس ـبترین ابــزار تکنیکهــای موجــود

دقــت محاســبات از نرمافزارهــای مربوطــه در ایــن حــوزه

شــکل ( )1مشــخص اســت ،در مرحلـهی شناســایی ریســک

در ایــن مرحلــه هســتیم کــه ســاختار شکســت ریســک

ارائهشــده در جــدول ( )2بهعنــوان معیارهــای انتخــاب
درنظــر گرفتهشــده اســت.

مســائل ،پیشــنهاد میشــود جهــت ســهولت و افزایــش در

بهرهبــرداری شــود .نرمافــزار  Super Decisionیکــی از

کاربردیتریــن نرمافزارهایــی اســت کــه بــرای پشــتیبانی از

روش  ANPبوســیلهی ســاعتی و همکارانــش طراحــی شــده

ایــن مــدل ،روشــی کاربــردی اســت کــه قابــل بهرهبــرداری

اســت .ایــن بســتهی نرمافــزاری توانایــی ســاخت مدلهــای

کــه هــر ســازمان بــا توجــه بــه ماهیــت پروژههــای در دســت

ســوپر ماتریــس را دارد.

مشــخص مینمایــد.

 )1مــدل ارائهشــده در شــکل ( )1کــه بــرای تمامــی گامهــای

در تمامــی ســازمانهای پــروژه محــور بــوده ،بــا ایــن تفــاوت
اجــرای خــود ،اهمیــت و ارجحیــت مــوارد تشریحشــده را

بحث و نتیجهگیری

تصمیــم بههمــراه وابســتگیها و بازخــورد و محاســبهی
24

* یافتههای تحقیق

مدیریــت ریســک (بهجــز برنامهریــزی مدیریــت ریســک)

پــس از ترســیم شــبکههای تصمیمگیــری در مراحــل

اجــرا میشــود ،شــامل پنــج شــبکهی تصمیمگیــری خواهــد

ریســک ،برنامهریــزی پاســخ بــه ریســک و کنتــرل ریســک،

شــد نقش ـهی راه مدیریــت ریســک ارائهشــده در اســتاندارد

شناســایی ریســک ،تحلیــل کیفــی ریســک ،تحلیــل کمــی
بــرای انجــام محاســبات ،هــر ســازمان بایــد ماتریسهــای

بــود کــه انجــام محاســبات  ANPبــر روی آنها منجــر خواهد
 ،PMBOKتلخیصشــده و تکنیکهــا و ابــزار ارائهشــده در

مقایســات زوجــی مســتخرج از ایــن شــبکهها را تهیــه و

آن ،رتبهبنــدی و الویتبنــدی شــود و ســازمانهای پــروژه

نمایــد و از روش  ANPبــه تجزی هوتحلیــل دادههــا بپــردازد.

توانــی کــه بــرای صــرف هزینــه در جهــت اجــرای فراینــد

بــا توجــه بــه ماهیــت پروژههــای ســازمان خــود تکمیــل

محــور ،بــا توجــه بــه آســتانهی پذیــرش ریســک و میــزان

 .24برای دسترسی به این نرم افزار میتوان به سایت  http://www.superdecisions.comمراجعه نمود.

مدیریــت ریســک دارنــد ،آنهــا را برگزیننــد .بدیهــی اســت

پــروژه و مدیریــت پــروژه بررســی شــود.

فراینــد مدیریــت ریســک دارد ،تنهــا از ابــزار و تکنیکهــای

 PMBOKصورتگرفتــه و ایــن اســتاندارد بــرای مدیریــت

ســازمانی کــه تــوان هزینــهای پایینــی بــرای اجــرای کامــل

دارای رتب ـهی بــاال در هریــک از گامهــای مدیریــت ریســک

بهرهبــرداری خواهــد نمــود و از اجــرای ابــزار و تکنیکهــای

دارای رتبــهی پایینتــر صرفنظــر خواهــد کــرد کــه ایــن

 )2بــا توجــه بــه اینکــه ایــن تحقیــق براســاس اســتاندارد
پروژههــای بســیار بــزرگ تدوینشــده اســت اجــرای ایــن
مــدل در مدیریــت ریســک پروژههــای کوچــک پیشــنهاد

نمیشــود.

موضــوع خــود باعــث میشــود ،هــم فراینــد مدیریــت

 )3بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه پرســشنامههای

در هزینههــای پروژههــا صــورت گیــرد.

ایــن پژوهــش بســیار حجیــم اســت ،پیشــنهاد میشــود،

ریســک در ســازمان اجــرا شــود و هــم صرفهجویــی آگاهانــه

مســتخرج از شــبکههای تصمیمگیــری ارائهشــده در

تجربــه اثبــات کــرده اســت چنانچــه انتخــاب تکنیکهــا

 .1کندریــک ،تــام ،شناســایی و مدیریــت ریســک پــروژه.

گام برنامهریــزی مدیریــت ریســک صــورت میپذیــرد،

و ابــزار مناســب در ایــن گام آگاهانــه باشــد ،پیــرو آن
سیاســتگذاریها ،نقشــهی راه مدیریــت ریســک در

چرخــهی حیــات پــروژه ، 25آموزشهــای مــورد نیــاز و ...

آگاهانــه خواهــد بــود کــه ایــن موضــوع منجــر بــه کاهــش

هزینههــای مدیریتــی ،صرفهجویــی در زمــان گــروه
مدیریــت پــروژه ،هدایــت پــروژه در قالــب هزینــه ، 26زمــان

27

،کیفیــت 28و محــدودهی 29از پیــش تعریفشــده میشــود.30
از آنجایــی کــه ایــن پژوهــش ماهیــت مطالعــهی کمــی

31

دارد در گام تحلیــل ،ایــن نقــد بــه آن وارد اســت کــه
پرســشنامههای مســتخرج از شــکل ( )1بســیار حجیــم

خبــرگان مربوطــه
خواهــد بــود و تکمیــل آن توســط
ِ
بســیار زمانبــر اســت و در نهایــت باعثشــده کــه پایایــی
پرســشنامهها بــا چالــش روبــهرو شــود و ایــن موضــوع

از محدودیتهــای یافتههــای تحقیــق بــوده و بایــد
راهکارهایــی بــرای رفــع آن اندیشــیده شــود.

پیشنهادات:

 )1از آنجــا کــه مــدل ارائهشــده در ایــن مطالعــه ،مدلــی

مفهومــی بــوده ،نیــاز اســت بهصــورت عملــی در صنایــع

پیادهســازی شــود .در تحقیقــات آتــی پیشــنهاد میشــود

مــدل ارائهشــده بــا تکمیــل ماتریسهــای مقایســات زوجــی
و تحلیــل  ANPاز طریــق نرمافزارهــای مربوطــه ،بهصــورت

ترجمــه مرتضــی کشــفیان ریحانی[تهــران] ،جهــاد

دانشــگاهی1388،

 .2اصغرپــور ،محمدجــواد ،تصمیــم گیریهــای چنــد معیــاره،
انتشــارات دانشــگاه تهران

3. Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Fifth Edition,
2013
4. Jorion, Philippe ,2000. Value at Risk: The New
Benchmark for ManagingFinancial Risk, 2nd. Ed.,
McGraw Hill.
5. Project Management Institute, Practice Standard for
Project Risk Management,2009
6. Chapman C, Ward S.1997, Project Risk Management: Processes,Techniques and Insights. John Wiley,.
7. Nicholas,John and Steyn, Herman.2012. Project
Management for Engineering, Business and Technology. Fourth edition. Routledge. New York
8. Gang, Bon and Zhao, Xianbo,Ping Toh, Li.2013.
Risk management in small construction projects in
Singapore: Status, barriers and impact, International
Journal of Project Management. JPMA-01501; No of
Pages 9
9. Land, Richard ,2007. Project Risk Management
Handbook (Threats and Opportunities), 2nd ed., Press:
Office of Statewide Project Management Improvement
(OSPMI).
10. Fairley R.1994. Risk Management for Software
Projects. IEEE Software 1994;57±67.

عملــی پیادهســازی و تأثیــرات آن در مدیریــت ریســک
)29. Scope (S
 .30در اصطلاح مدیریـت پـروژه ،پروژهی موفق ،پروژهای اسـت کـه در قالب مثلث STCQ
به سـرانجام برسد.
 .31فراینـد نقـد مطالعات کمی شـامل پنـج گام درک مطلب ،مقایسـه ،تحلیل ،ارزشـیابی
و دسـتهبندی مفهومی اسـت.

 .25درادبیـات اسـتاندارد  PMBOKبـه مجموعـه فعالیتهـای گروههـای فراینـدی
آغازیـن( ،)Initiatingبرنامهریزی( ،)Planningاجـرا( ،)Executingپایشوکنتـرل(Monitoring
 )and Controllingو خاتمـه( ،)Closingچرخـهی حیـات پـروژه گفتـه میشـود.
)26. Cost (C
)27. Time (T
)28. Quality (Q
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در مرحلــهی اول نقشــهی راه مدیریــت ریســک ،یعنــی

پرســشنامهها صــورت گیــرد.

جهــت اجــرای فراینــد مدیریــت ریســک در تمامــی گامهــا

و یــا ارائــه دســتورالعملی جهــت کمکــردن حجــم

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

 )2از آنجایــی کــه تمامــی تکنیکهــا و ابــزار مــورد اســتفاده

مطالعــهای جهــت تلخیــص اصولــی شــبکههای ارائهشــده

