
فصل نامه ی علمی، ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت
ک در پروژه های طراحی محصول

ش های شناسایی ریس
مروری بر رو

18

مروری بر روش های شناسایی ریسک های طراحی محصول

مصطفی حسین زاده 
 جعفر قیدر خلجانی 

توجه به ریسک در طراحی محصوالت یکی از موضوعات کلیدی و پراهمیت می باشد. ریسک ها می توانند باعث اختالل در دستیابی به 
نتایج و اهداف یک طرح شوند و یا حتی رسیدن به هدف را متوقف نمایند. به همین منظور مدیریت ریسک به عنوان یک مبحث علمی 
وارد ادبیات مدیریت پروژه و طراحی شده است. اولین گام در مدیریت ریسک شناخت ریسک ها و طبقه بندی آن ها می باشد. در این مقاله 
سعی شده است روش های مختلف شناسایی ریسک مورد بررسی قرار گیرد. این روش ها می تواند با توجه به ماهیت پروژه ها و نوع طراحی ها 

مورد استفاده قرار گیرد. 
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چکیده:

1( مقدمه
پیش،  از  بیش  سازمان ها  رقابتي  فضاي  و  شرایط  امروزه 
پیچیده و متغیر شده است. این فضا به سرعت در حال تغییر 
است، به گونه اي که براي بیشتر سازمان ها، این سرعت به 
مراتب بیش از سرعت پاسخگویي و توان تطبیق آن هاست. 

)مشبکي و زارعي، 1382(.
اما  نموده اند،  ارائه  ریسک  برای  مختلفی  تعاریف  محققان 
تمامی آنها دارای سه عامل مشترک در بیان مفهوم ریسک 

می باشند:
نتیجه  از یک  بیش  انجام می شود،  اقدامی که  یا  1. عمل 

داشته باشد. 
2. تا زمان حصول نتایج، معلوم نیست کدام نتیجه حاصل 

خواهد شد. 
3. حداقل یکی از نتایج ممکن الوقوع، می تواند یک نتیجه 

نامطلوب، تلقی گردد. 
و  کلیدی  از عناصر  نیز  مالی  در تصمیم های  ریسک حتی 

قرار  تاثیر  را تحت  و تصمیمات  رفتارها  است که  بنیادینی 
می دهد )میچل کروهی و همکاران، 2002(. 

تحمیل  زندگی  بر  را  مخاطراتی  ریسک ها،  کلی  طور  به 
مالی  هزینه های  می تواند  مخاطرات  این  که  می نماید 
حداقل  به  جهت  لذا  شود.  شامل  نیز  را  جانی  خطرات  تا 
رساندن هر چه بیشتر خطرات ناشی از ریسک ها، شناسایی 
)شعبان  دارد  سزایی  به  اهمیت  ریسک ها،  انواع  بررسی  و 
الهی و همکاران، 1390(. بر طبق تعریف راهنمای گستره 
رخداد  یک  از  است  عبارت  ریسک  پروژه،  مدیریت  دانش 
اهداف  از  یکی  بر  حداقل  وقوع  صورت  در  که  غیرقطعی 
پروژه تأثیر می گذارد. هدف مدیریت ریسک پروژه، افزایش 
احتمال موفقیت پروژه است و اینکار از طریق شناسایی و ارزیابی 
نظام مند ریسک ها، ارائه روش هایی جهت کاهش یا حذف آن ها 
و حداکثرسازی فرصت ها صورت می گیرد )ذگردی، 1390(. با 
توجه به ماهیت نامطمئن پروژه ها و لزوم صرف بهینه منابع، 
هر پروژه با عدم اطمینان هایي مواجه است. این اعتقاد که 
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پروژه ها سرشار از عدم اطمینان هایي مانند مهارت هاي فني 
یا کیفیت مدیریت و... هستند، این واقعیت را تقویت مي کند 
که بسیاري از پروژه ها در دستیابي به اهداف منافع، هزینه، 
وجود  مي خورند.  شکست  انتظار  مورد  زمان  و  محدوده 
در  دقت  کاهش  موجب  پروژه  در  قطعیت  عدم  و  ریسک 
تخمین مناسب اهداف شده و از کارایي پروژه ها مي کاهد. 
بنابراین، نیاز به شناخت و مدیریت ریسک در پروژه، کاماًل 
روشن است )ویلیامز، 1995(. حدود 80 درصد کل نقدینگي 
پروژه توسعه محصول در مرحله طراحي آن صرف مي شود 
که حدود 10 تا 15 درصد قیمت فروش نهایي محصول را 
در  هزینه  و صرف  تصمیم گیري  بنابراین  تشکیل مي دهد. 
این مرحله بسیار حائز اهمیت است )ایمانی، 1390، رضایی 

دولت آبادي و همکاران، 1391(. 
و  اطمینان  عدم  از  مقداری  محصول  طراحی  های  پروژه 
ریسک را شامل می شوند که می تواند منجر به بروز شکست 
و عدم موفقیت پروژه شود. هرگز نمی توان ریسک را حذف 
نمود اما می توان آن را با شناسایی و بررسی انواع ریسک ها، 
ریسک،  مدیریت  از  فرآیند  نخستین  نمود.  و حل  مدیریت 
 .)2007 همکاران،  و  )گروبیسیک  است  ریسک  شناسایی 
طراحی یک محصول جدید به خصوص محصوالت پیچیده 
که دارای تکنولوژی ساخت بسیار باال و در نتیجه هزینه و 
سرمایه گذاری بسیار گزاف هستند دارای ریسک های زیادی 
می باشد که در صورت عدم توجه می تواند منجر به شکست 

و ناکامی در چنین پروژه هایی شود.
مدیران  و  طراحان  به  کمک  پژوهش،  این  اصلی  هدف 
پروژه های طراحی محصول/ سامانه های پیچیده به منظور 

شناسایی ریسک ها می باشد.

2( ریسک
عمل  نتیجه یک  مورد  در  آگاهی  و  اطمینان  عدم  ریسک 
ریسک  مدیریت  فرآیند   .)1382 هاینز،  و  )ویلیامز  است 
منافع  است  ممکن  ابتدا  در  که  است  پرمخاطره  فرآیندي 
حاصل از مدیریت ریسک تا زمان غلبه پروژه بر آن ملموس 
نباشد، اما باید توجه داشت که اجتناب از برنامه ریزي براي 
مدیریت ریسک، به طور حتم منجر به شکست پروژه خواهد 

شد. در واقع مدیریت ریسک فرایندي است که هدف آن 
اقدام  طریق  از  فعالیت  یک  آور  زیان  آثار  امکان  کاهش 
آگاهانه براي پیش بیني حوادث ناخواسته و برنامه ریزي براي 
ارزیابي  و  تحلیل  آن شامل  اهداف  که  آنهاست  از  اجتناب 
اقدامات پیشگیرانه وکنترل ریسک، ردیابي  ریسک، تعیین 
ریسک، تعیین ریسک براساس رفتارهاي جدید و شناسایي 
موقعیت هاي با ریسک باالست )شعبان الهی و همکاران، 1390(. 
اجراي  در  مشکالتي  مي تواند  که  است  پتانسیلي  ریسک، 
پروژه و دستیابي به اهداف آن ایجاد نماید. ریسک جزء ذاتي 
تمام پروژه ها است و امکان حذف کامل آن وجود ندارد. اگر 
چه مي توان براي کاهش تأثیر ریسک در دستیابي به اهداف 
پروژه، آن را به طور مؤثري مدیریت کرد. اما احتمال رخداد 
از قبیل محدوده، زمان،  ابعاد پروژه  از  آن حداقل در یکي 
و  تجزیه  شناسایي،  بنابراین،  دارد.  وجود  کیفیت  یا  هزینه 
در  بسزایي  نقش  مي تواند  ریسک،  اولویت بندي  و  تحلیل 

موفقیت پروژه داشته باشد )الفت و همکاران، 1389(. 
بهینه  لزوم صرف  و  پروژه ها  نامطمئن  ماهیت  به  توجه  با 
منابع، هر پروژه با عدم اطمینان هایي مواجه است. این اعتقاد 
که پروژه ها سرشار از عدم اطمینان هایي مانند مهارت هاي 
این واقعیت را تقویت  یا کیفیت مدیریت و... هستند،  فني 
مي کند که بسیاري از پروژه ها در دستیابي به اهداف منافع، 
خورند.  مي  شکست  انتظار  مورد  زمان  و  محدوده  هزینه، 
وجود ریسک و عدم قطعیت در پروژه موجب کاهش دقت 
در تخمین مناسب اهداف شده و از کارایي پروژه ها مي کاهد. 
بنابراین، نیاز به شناخت و مدیریت ریسک در پروژه، کاماًل 

روشن است )ویلیامز، 1995(. 
ارزیابي  تحلیل،  شناسایي،  فرآیند  شامل  ریسک،  مدیریت 
)دفترچه  است  پروژه ها  در  ریسک  به  مناسب  واکنش  و 
راهنما 1PMBOK، 2008(. هدف مدیریت ریسک پروژه، 
که  است  گونه اي  به  ریسک،  تحلیل  و  تجزیه  و  شناسایي 
موثرتري  طور  به  را  ریسک  بتوان  و  شده  آسان  آن  درک 
فرآیند  یک   .)2010 همکاران،  و  )مجتهدی  کرد  مدیریت 
سیستماتیک مدیریت ریسک، معمواًل به سه دسته تقسیم 
مي گردد: 1. شناسایي و دسته بندي ریسک 2. تجزیه و تحلیل 

ریسک 3. کاهش ریسک )دوجن و همکاران، 2008(. 

1. Project Management Body Of Knowledge
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3( مدیریت ریسک
است  پروژه  عمده  موضوعات  از  یکي  ریسک  مدیریت 
)یونچانگ و همکاران، 2009(. در بیشتر سازمان هاي درگیر 
در پروژه به عنوان رشته کلیدي در نظر گرفته مي شود )المار 
سیستماتیک  فرآیند  ریسک،  مدیریت   .)2010 مارک،  و 
شامل  که  است  پاسخگویي  و  تحلیل  و  تجزیه  شناسایي، 
و  آن  نتایج  و  مثبت  رخداد حوادث  احتمال  نمودن  حداکثر 
به حداقل رساندن احتمال رخداد حوادث مضر و نتایج آن 
است )پراسانتا، 2010(. بوهم، فرآیندي دو مرحله اي براي 
مدیریت ریسک در پروژه ها به صورت زیر در نظر مي گیرد:

- ارزیابي ریسک که شامل شناسایي، تحلیل و اولویت بندي 
مي باشد. 

- کنترل ریسک که شامل برنامه ریزي مدیریت ریسک، دقت 
ریسک، پیگیري و اقدامات اصالحي مي باشد )بوهم، 1991(. 

4( انواع ریسک
ریسک هاي مؤثر در پروژه ها، بر اساس استاندارد PMBOK به 

طور کلي مي توانند در چهار گروه زیر قرار گیرند:
محدوده  در  پروژه  بیروني  ریسکهاي  بیروني:  ریسک   -
باید  پروژه  مدیران  نمي باشند.  پروژه  مدیران  اختیارات 
از ریسک ها  این دسته  با  آمادگي الزم جهت مواجه شدن 
را داشته باشند و تا آنجا که ممکن است اثرات آن ها را به 
ریسک هاي  مهم ترین  از  کنند.  حذف  یا  و  رسانده  حداقل 
مالي،  و  پولي  سیاست هاي  در  تغییر  به  مي توان  بیروني 
بازار سهام، تورم، نرخ مالیات، عوامل محیطي )آب و هوا(، 
و  تأمین کنندگان  مقررات،  و  قوانین  اجتماعي،  رخدادهاي 

توزیع کنندگان اشاره کرد. 
- ریسکهاي درون سازماني: ریسک هایي هستند که معمواًل 
در اثر کمبود منابع سازماني به وجود مي آیند و در صورتي 
از  دسته  این  حذف  یا  کاهش  مناسب جهت  برنامه اي  که 
ریسک ها پیش بیني نشده باشد، پروژه با تأخیر زماني مواجه 
اجراي  در  سازماني  اولویت هاي  تدوین  فقدان  مي شود. 
پروژه، کمبود منابع و وابستگي هاي پروژه از مصادیق مهم 

این نوع ریسک هستند. 

هستند  ریسک هایي  عملکردي:  کیفي  فني  ریسک هاي   -
که در اثر فناوري به کار گرفته شده در پروژه و یا محیط 
کاري پروژه به وجود مي آیند. به عنوان مثال ریسک هاي 
فني شامل ریسک هاي مربوط به طراحي و ساخت محصول 
هستند. نیازمندي، فناوري، پیچیدگي، عملکرد، اطمینان و 

کیفیت نیز از این دسته ریسک ها هستند. 
- ریسک هاي مدیریت پروژه: عدم تخصیص زمان، هزینه 
و منابع کاري مناسب، استفاده از برنامه نامناسب، عدم توجه 
ارتباطات و کنترل  اهداف،  به تحقق  پروژه  کافي مدیریت 
)دفترچه  است  ریسک ها  گروه  این  مصادیق  جزء  ضعیف، 

.)2008 ،PMBOK راهنما

5( شناسایی ریسک
شناسایي ریسک، فرآیند تعیین و مستندسازي آن دسته از 
گذارد.  تأثیر  پروژه  بر  است  ممکن  که  است  ریسک هایي 
است  ممکن  ریسک،  شناسایي  فرآیند  در  شرکت کنندگان 
ریسک،  مدیریت  تیم  پروژه،  تیم  اعضاي  پروژه،  مدیران 
مشتریان، کارشناسان خارج از تیم پروژه و ذینفعان باشند. 
از آنجا که همه این افراد ممکن است در شناسایي ریسک 
تأثیرگذار باشند، باید آن ها را جهت شناسایي ریسک تشویق 

 .)2008 ،PMBOK نمود )دفترچه راهنمای

6( روشهای شناسایی ریسک1 
مدیریت ریسک به طور کلی به چهار فرآیند اصلی تقسیم 
پاسخ ریسک  ارزیابی ریسک،  می شود: شناسایی ریسک، 
میان  در  اختالف  و  تفاوت  بیشترین  ریسک.  کنترل  و 
شناسایی  فرآیندهای  مابین  ریسک  مدیریت  فرآیندهای 
1998؛  )چپمن،  باشد  می  ریسک  ارزیابی  و  ریسک 
زیرا  باشند  می  مهم  بسیار  فاز  دو  این   .)2006 وردوکس، 
منجر به تصمیم و اجرای اقدامات پیشگیرانه و یا تصحیحی 
برای  نوع شناسی  زنقیرو )2006( یک  و  می شوند. گیدل 
قیاسی،  رویکرد:  سه  طبق  بر  ریسک  شناسایی  روش های 

اکتشافی و تحلیلی ارائه نموده اند. 
پروژه های  در  که  تجربیاتی  مبنای  بر  قیاسی2  رویکرد   .1

1. risk identification methods
2. The analogical approach
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قبلی و مشابه بدست آمده بنا شده است. وقتی این تجربیات 
به  مقایسه،  از  استفاده  از طریق  است  یابد ممکن  رسمیت 
مزیت  یابد. یک  تکامل  و  ادامه  لیست ها،  مثال چک  طور 
است.  ساده  و  آن سریع  کاربرد  که  است  این  رویکرد  این 
یکی از معایب این رویکرد، این است که تیم پروژه ممکن 
است بر روی چک لیست تمرکز کرده و فراموش کند به 
دنبال ریسک های دیگری که تا کنون در چک لیست نبوده 

است، بگردد. 
پروژه  تیم  شده  انباشته  تجربیات  مکمل  قیاسی  رویکرد 
چک  آیتم های  با  ترکیب  در  تیم  تجربه  از  استفاده  است. 
لیست برای یادآوری اعضاء در انواع مسائلی که ممکن است 

رخ دهد پیشنهاد می شود )ریک، 2001(.
در رویکرد قیاسی، مقایسات قیاسی1 شامل مقایسه شرکت با 
سازمان ها یا شرکت های دیگر به خصوص رقبا است. در این 
الگوبرداری2 می شود.  از شرکت های رقیب و موفق،  روش 
یکی از ابزارهای این رویکرد چک لیست و پرسشنامه است. 
پرسشنامه شامل لیستی از مواردی است که باید با "بله" یا 
"خیر" پاسخ گفت که افراد تیم پروژه هر کدام به صورت 
پرسشنامه  می گویند.  پاسخ  لیست  چک  این  به  انفرادی 
و  وقایع  مورد  در  پرسش ها  از  مجموعه ای  شامل  ریسک 

آیتم های داخلی و محیطی سازمان و پروژه می باشد. 
پروژه  تیم  تجربه  و  خالقیت  شامل  اکتشافی3  رویکرد   .2
همراه  به  فکری  طوفان  جلسات  طریق  از  مثال،  طور  )به 
شرایط  در  زمانی  رویکرد  این  می باشد.  متخصصین( 
و  اصول  از  پیروی  برای  که  است  موثر  ریسک  شناسایی 
قوانین سخت و محکم به کار رود. این رویکرد توانایی تیم 
پروژه در تجسم ریسک هایی که ممکن است با آنها مواجه 
شوند را افزایش می دهد. این موضوع خیلی مهم است زیرا 
مدیریت ریسک شرکت را تحریک می کند تا آینده را تجسم 
را  باشد  اشتباه  آنچه که ممکن است  تا  کند و تالش کند 
پیشنهاد  رویکرد  این  در   .)2002 )کرزنر،  نماید  پیش بینی 
بازرگانی،  مدیر  مثل:  داخلی  متخصصین  جلسات  می شود 
مدیر تحقیق و توسعه و حتی همکاران اصلی همچون تیم 

پروژه تشکیل شود )گیدل و زنقیرو، 2006(. 

خالقیت  از  بهره برداری  مبنای  بر  اکتشافی  رویکرد 
ریسک های  حداکثر  شناسایی  برای  مشارکت کنندگان 
ممکن طراحی شده است. این رویکرد، زمانی بهترین روش 
ممکن است که مسئله به خوبی تعریف شده باشد و مسائل 
خوبی  به  دارند  وجود  نظر  مورد  مشکل  در  که  عمده ای 
تعریف شده باشند و نیاز به جستجوی مشکالت و مسائل 
بیشتر نباشد. در شناسایی ریسک ها به روش طوفان فکری4، 
یک شرط ضروری این است که ریسک ها اندازه گیری نشده 

و سنجه ای تعریف نشود )ریک، 2001(. 
قابل  و  ابتکاری  پروژه های  برای  بیشتر  اکتشافی،  رویکرد 
جرح و تعدیل استفاده می شود. این نوع از پروژه ها نیازمند 
جدید  ریسک های  شناسایی  برای  پروژه  تیم  تحریک 

می باشند )کوپندیل، 1995(. 
ریسک ها  از  زیادی  مقدار  شناسایی  بر  اکتشافی  رویکرد 
که  باشد  این  نگران  ابتدا  در  اینکه  بدون  می کند  تمرکز 
حضور  نه.  یا  هستند  مربوط  پروژه  به  ریسک ها  این  آیا 
کافی  قدر  به  که  فکری(  )در جلسات طوفان  متخصصانی 
خالقند برای بدست آوردن نتایج خوب ضروری است. کسی 
که این فرآیند را هدایت و رهبری می کند - مدیر پروژه یا 
به  نسبت  را  بیطرفی  موضع  باید  خارجی-  تسهیل گر  یک 
ایده هایی که ارائه می شود و پرسشنامه هایی که شرح داده 

می شوند داشته باشد )ریک، 2001(. 
3. رویکرد تحلیلی، این رویکرد مشهورترین رویکرد است که 
هم اکنون در صنعت برای مطالعه ریسک های فنی استفاده 
می شود )گیدل و زنقیرو، 2006(. این رویکرد بر مبنای روش 
آنـالیز مـدهاي خرابـي و اثـرات آن هـا5 (FMEA) است. 
در این روش، تجزیه و تحلیل بر فرآیندهای پروژه: شناسایی 
و  شکست ها  خارجی  و  داخلی  دالیل  شکست،  احتماالت 
مکرر  صورت  به  )که  خروجی  المان های  بر  آن ها  اثرات 
دهند.(،  تشکیل می  را  بعدی  فرآیندهای  ورودی  المانهای 

تمرکز می کند.
فریرا و اوگلیاری )2005( لیست گسترده ای از روش هایی که 
می توان برای شناسایی ریسک استفاده شود ارائه نموده اند 

که در جدول 1 ارائه شده است. 

1. Analogical Comparison
2. Benchmarking
3. The heuristic approach
4. Brain Storm Method
5. Failure Mode & Effects Analysis
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رویکرد تحلیلیرویکرد اکتشافیرویکرد قیاسی

FMEAطوفان مغزیچک لیست

تجزیه و تحلیل درخت خطا (FTA)روش دلفیمقایسه قیاسی

-SWOTطبقه بندی ریسک

جدول 1. رویکردهای شناسایی ریسک

بر  مستقیمی  تاثیر  گروه  اندازه  فکری،  طوفان  روش  در 
کیفیت داده هایی که بدست می آید دارد )چپمن، 1998(. 

مناسب  بسیار  ابتکاری  پروژه های  برای  تحلیلی  رویکرد 
هستند زیرا این نوع از پروژه ها شمار زیادی از وضعیت های 
جدید را با ریسک های مرتبط که باید در جزئیات شناسایی 
و تحلیل شوند ارائه می کنند. برای دستیابی به موفقیت در 
مدیر  که  است  ضروری  رویکرد،  این  روشهای  از  استفاده 
این  از  استفاده  به  نسبت  عالی  دانش  تسهیل گر،  یا  پروژه 
رویه های  و  شیوه ها  به  نسبت  عمیق  درک  و  روش ها 
کاربرد این روش ها داشته باشد. داشتن تجربه، پیش فرض 
همیشگی این رویکرد نیست. تیم های پروژه با تجربه ممکن 
است احساس محدود بودن شناسایی ریسک های جدید را 
دلیل  به  رویکرد  این  کاربرد  و  استفاده  زمان  باشند.  داشته 
پیچیدگی بیشترش، بسیار بیشتر از رویکردهای دیگر است. 

شناسایی  فرآیند  موردي:  مطالعه   )7
محصول  طراحی  های  پروژه  در  ریسک 
های  سری  از  ماهواره  طراحي  )پروژه 

GOES-R( در ناسا
در   GOES-R ماهواره  طراحی  موردی،  مطالعه  برای 
محصول  یک  عنوان  به  )ناسا(  آمریکا  هوافضای  سازمان 
پیچیده و دارای تکنولوژی سطح باال در نظر گرفته شد. در 
ابتدا منابع ریسک پروژه طراحی محصول معرفی و سپس 
فرآیند شناسایی ریسک توسط اعضای تیم طراحی محصول 

توضیح داده می شود.
طراحی  های  پروژه  در  ریسک  منابع   )1-7
ارزیابی  برای  ناسا  )هندبوک  ناسا  محصول 

ریسک، 2011(
منابع ریسک در پروژه های طراحی محصول ناسا شامل 4 
دسته شکست تجهیزات )شکست های با علل مشترک و...(، 
انسانی  خطاهای  و...(،  زلزله  )طوفان،  خارجی  رویدادهای 
سازمانی  های  و شکست  و...(  نادرست،  تشخیص  )غیبت، 

)نگرش مدیریت، مسئولیت پذیری و...( می شوند.

شکست های سازمانیخطاهای انسانیرویدادهای خارجیشکست تجهیزات

شکستهای با علل مستقل یا تک علتی، 
غیبت، تشخیص نادرست، خطای اپراتور، طوفان، زلزله، سیل، آتش سوزیشکست های با علل مشترک

خرابکاری عمدی
آموزش، ارتباطات ضعیف، نگرش 

مدیریت، مسئولیت پذیری

جدول 2. منابع ریسک در پروژه های طراحی ناسا

ارزیابی  و  شناسایی  برای  خام  فرم   .2-7
با  و  پیچیده  طراحی  پروژه  های  ریسک 
تکنولوژی سطح باال )ماهواره( در ناسا )پروژه 
مدیریت ریسک پروژه ماهواره از سری های 

 GOES-R در ناسا، 2010( 
همه اعضای تیم پروژه GOES-R، اطالعات مربوط به 

ریسک طراحی محصول را از طریق وب سایت با تکمیل 
تایید  و  فرم  این  تکمیل  از  دارند. پس  اعالم می  زیر  فرم 
اعضا، سیستم اطالعات مدیریت ریسک  آن توسط  نهایی 
از ریسک های شناسایی شده به هر   (RMIS) گزارشی 
ریسک  مدیریت  اطالعات  سیستم  دهد.  می  اعضا  از  یک 
به هر یک از ریسک های جدیدی که شناسایی می شود 
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یک کد شناسایی تعیین می نماید. صاحب ریسک، مسئول 
اجرا و پیاده سازی رویکرد و روشهای پاسخ و عکس العمل 
سیستم  طریق  از  مختلفی  گزارشات  باشد.  می  ریسک  به 

لیست  ریسک،  خالصه  نظیر  ریسک  مدیریت  اطالعات 
ریسک های سطح باال و... در دسترس اعضا قرار می گیرد.
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8( جمع بندی
ریسک ها، خطرات و هزینه های مختلفی نظیر هزینه های 
و اتالف های مالی، زمان و... را بر کسب و کارها تحمیل 
می نمایند که در صورت شناسایی نظام مند ریسک ها می 
توان هزینه ها را تا حدود زیادی کاهش داد. برای این امر 
هستیم.  ها  ریسک  شناسایی  های  روش  شناخت  نیازمند 
قیاسی  شامل  ریسکها  شناسایی  رویکرد   3 مقاله  این  در 
و...(  دلفی  و  فکری  )طوفان  اکتشافی  و...(،  لیست  )چک 
پایان  )FMEA و...( بررسی و معرفی شد و در  و تحلیلی 
محصول  طراحی  های  پروژه  در  ریسک  شناسایی  فرآیند 
در   )GOES-R های  سری  از  ماهواره  طراحي  )پروژه 
موردي  مطالعه  عنوان  به  )ناسا(  آمریکا  هوافضای  سازمان 

پرداخته شد.
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