
 
 
 
 

 

 پروژه دیریت ریسکم

Project Risk Management 
 

که ممکن   بر اهداف پروژه  مثبت و منفی  تأثیربا    رویدادهایریزی برای  برنامه
 .هاآن  با   وبرو شدنرخ دهد و شیوه راست 

  



 مقدمه 

پروژه در  موفقیت  برای  ضمانتی  سادههیچ  حتی  نیست.  نیز   فعالیتترین  ها  پروژه  در 
احتمال رخ دادن یک مسئله   که  زمانرو شود. هر  ههای غیرمنتظره روبتواند با چالشمی

اثر بگذارد وجود داشته باشد،    اهدافکه بر   شود. ریسک به آن ریسک گفته میپروژه 
سوزی( یا یک موقعیت )قطع دسترسی به یک بخش مهم( باشد. تواند یک رویداد )آتشمی

موجب تغییر در   واند ت می  تواند رخ بدهد یا ندهد ... ولی اگر رخ بدهدهمچنین ریسک می
تواند بر پروژه بنابراین ریسک، هر رویداد یا موقعیت احتمالی است که می؛  پروژه گردد

 اثر داشته باشد. 
تر برای روشی ساده  شدن پیدا   ،برای نمونه  ؛ ها منفی نیستباید دانست که همه ریسک

د که از آن با نام تواند ریسک مثبت باشکار یا احتمال پایین آمدن قیمت مصالح می  انجام 
 است.  منفی آن نیز مشابه ریسک    چگونگی برخورد باشود یاد می  1فرصت 

 2مدیریت ریسک در ادبیات 
تواند معنای منفی داشته باشد و شد ریسک هم می  گفتهگونه که  همان

می رود.  هم  کار  به  مثبت  معنای  در  کتاب تواند  از  روایت  به  شعری 
سمرق چهارمقاله عروضی  نظامی  را  نداثر  مفهوم  دو  این   خوبی بهی 

 دهد:می  نشان
 شو خطر کن ز کام شیر بجوی              مهتری گر به کام شیر در است
 یا چو مردانت، مرگ رویاروی               یا بزرگی و عز و نعمت و جاه  

بلخی و گروه دیگران    ابو شکورسراینده آن را    برخیاین دو بیت که  
دارد که خطر )که با استناد به همین  یان میدانند، بحنظله بادغیسی می

تواند تهدید  آن را معادل فارسی ریسک دانست( هم می  توانمیدو بیت  
 باشد )مرگ رویاروی( هم فرصت )بزرگی و عز و جاه(.

 
 ، ریزی مدیریت ریسکبرنامهو  مدیریت ریسک پروژه دربرگیرنده فرآیندهایی برای هدایت  

هدف از مدیریت ریسک .  استنظارت و کنترل بر ریسک  شناسایی، واکاوی، واکنش و  
 

1 - Opportunity 

 زاده در مقطع دکتری مدیریت پروژه است.   جمعه امام ی جناب آقای دکتر هاکالسحوزه ریسک برگرفته از شعر مرتبط با  - 2



ریسک  ،ل ی وتحلهیتجزشناسایی،   مقابل  در  پروژه،  واکنش  از   یریگبهرههای  بیشتر 
 ناگوار است.  رویدادهایکمینه نمودن پیامدهای   مثبت و   یهااتفاق

 

 به زبان ساده 
 ها را کشیدن ناشناختهمدیریت ریسک یعنی انتظار  

 

 حوزه ریسک معرفی فرآیندهای
 داد:   انجامبرای مدیریت ریسک در پروژه باید کارهای زیر را 

برنامه • ریسک  تدوین  مسئولیت  :3مدیریت  ریسک،  مدیریت  فرآیند  برنامه  این  ها، در 
ریسک شناسایی  چگونگی  ریسک، ابزارها،  اثر  و  احتمال  امتیازدهی  سیستم  ها، 

رتبه  یبنددسته ریسکو  بودجهبندی  ریسک   ها،  چگمدیریت  و ،  کمی  تحلیل  ونگی 
که مقدار   دهد یمشود. برنامه مدیریت ریسک اطمینان  دهی تشریح میهای گزارشقالب

این »مقدار مناسب«   .و منابع برای مدیریت ریسک اختصاص یافته است  زمانمناسبی از  
نوع ریسک و  اهمیت  دارد. مهمبه سطح،  بستگی  برنامه مدیریت ریسک   نکته ترین  ها 

های پروژه است. توجه به آستانه یا برای ارزیابی ریسک  موردتوافقبنای  ایجاد خط م
، برای استها ضروری  بندی ریسکنفعان  برای رتبهاز طرف ذی  4حد پذیرش ریسک 

یک   است  ممکن  بودجه    10  سازماننمونه  از  انحراف  نپذیرددرصد  یک   را  برای  و 
 باشد.  پذیرفتنی دیگر    سازمان

ریسک • ریسکمشخص    :5ها شناسایی  اثر  نمودن  پروژه  بر  که  و   گذاردیمهایی 
ی که ریسک بر آن اثر دارد، امانند نوع ریسک، محدوده  های آن مستندسازی ویژگی

و  هم  مناسبپاسخ    مسئول  گرد  تیم  اعضای  مرحله  این  در  از   ندیآیم.  فهرستی  تا 
کار   RBSیا    6گیری از ساختار شکست ریسک تعیین کنند. بهرهرا  های پروژه  ریسک

های مختلف ریسک را بندیدسته  RBSکند.  می  تر آسانشناسایی و تعریف ریسک را  
 

3 - Plan Risk Management 

4 - Risk Tolerance 

5 - Identify Risks 

6 - Risk Breakdown Structure 



 RBSکند. آخرین سطح  ها کمک مینفعان برای فهم بهتر ریسکبه ذی  وکند  مشخص می
ها به کار رود. در شناسایی ریسک برای شناسایی ریسک  لیستچک  عنوانبهتواند  می

جه داشت. آغازگر ریسک عالمت هشداردهنده یا نیز تو   7باید به آغازگرهای ریسک 
یک رویداد در حال رخ دادن است. برای نمونه اشاره یک عضو اینکه   ای است بر نشانه

تواند بیانگر این باشد که احتمال جوی شغل جدید میوکلیدی تیم پروژه در مورد جست
فزایش هزینه و ا  تأخیربه    تواند یم  درنهایتترک پروژه از سوی وی وجود دارد که  

 .   بیانجامدپروژه  

 

 
 ریزی کنیدبرنامه هااحتمالمدیریت ریسک یعنی برای  -1-0شکل 

 

 بر هزینهشده هم  های شناساییاقدام در مورد همه ریسک  :8تحلیل کیفی ریسک  انجام •
ها تهیه تری از ریسکباید فهرست کوتاه  ینبنابرا ؛ داردزیادی نیاز  زماناست و هم به 

ها به شکل کیفی مشخص شود تا احتمال و اثر ریسکنمود. در تحلیل کیفی تالش می
 ها ریسک  ،آنبر پایه  (.  10تا    1گذاری  و زیاد یا شماره  کم، متوسط  ، )برای نمونه  شود

ها کیفی ریسک. تحلیل  شودمیبندی  اقدام بایسته اولویت  هرگونهبرای تحلیل بیشتر یا  

 
7 - Risk Triggers 

8 - Perform Qualitative Risk Analysis 



های ریسک  صورت بهها  در آن ریسک  وشود  می  انجام اثر  –با کمک ماتریس احتمال 
 د. شوبندی میدسته  اهمیتکممهم، متوسط و 

در فهرستی با   ،ها وجود نداردنیازی به پیگیری جدی آن   که  تیاهمکم  هایگاه ریسک
پیگیری »فهرست  قرار می9هاعنوان  در  «  تا  باقی م  هایزمانگیرند  نظر  تحت  شخص 

 بماند.

 دهد.تحلیل کیفی ریسک را نشان می  چارچوب کلی 2-0شکل  

 
 10چارچوب کلی تحلیل کیفی ریسک -0-2شکل 

 
جدی   شود که اثر گفته میها  به آن دسته از ریسک  های اصلیریسکدر این چارچوب  

های اساسی اقدام  . دنفعان داررضایت ذی  یا   امور فنی و محدوده و بندی،  بر هزینه، زمان
های  ریسکهای باالی مدیریتی قرار گیرد.  ها موردنیاز است و باید در اولویتبرای آن
و محدوده فنی،  موضوعاتبندی،  کمتری بر هزینه، زمان که اثر  است هایی آن متوسط

نیاز مدیریت    بیشترتوجه    های ویژه وبه اقدام  ها سکیردارد. این    نفعانیا رضایت ذی

 
9 - Watchlist 

 زاده در مقطع دکترا  جمعهامام ی انجام پروژه جناب آقای دکتر هاستم یسبرگرفته از جزوه   - 10



بندی و امور فنی دارند و توجه زمانکمترین اثر را بر هزینه،    اهمیتهای کمریسک.  دارد
ال اثر یک نمونه از ماتریس احتم  3-0ل  شک در  ها کافی است.  معمول مدیریتی برای آن

 آورده شده است.

 

 اثر            
 احتمال

05 /0 
 خیلی کم

1/0 
 کم

2/0 
 متوسط

4/0 
 زیاد

8/0 
 خیلی زیاد 

9/0 045/0 09/0 18/0 36/0 72/0 

7/0 035/0 07/0 14/0 28/0 56/0 

5/0 025/0 05/0 10/0 20/0 40/0 

3/0 015/0 03/0 06/0 12/0 24/0 

1/0 005/0 01/0 02/0 04/0 08/0 

 اثر -نمونه یک ماتریس احتمال  -3-0ل شک
 

 

ها نشان از بالندگی مدیریت پروژه دارد. در توجه جدی به ریسک در پروژه
، مدیریت ریسک در یک پروژه بزرگ شودیمفیلمی که در این بخش ارائه  

 11  (1-9شرده:  شماره فیلم در لوح ف . )داده شده استنمایش  
 

و   تهیه شدهها  هم فهرست ریسک  کیفی  تحلیلدر  تاکنون    :12تحلیل کمی ریسک  انجام •
برای   ی هم یک احتمال و اثر کیفی به هر ریسک اختصاص یافته است. این نقطه خوب

ی است. برای همین باید تردقیقگیری نیاز به اطالعات  شروع کار است اما برای تصمیم
احتمال و اثر هر ریسک اختصاص داد و اثر ریسک را بر پروژه یک مقدار عددی برای  

روست و احتمال هی مختلفی روبهاسکیر مشخص نمود. مسئله اینجاست که پروژه با 
اگر چند ریسک مستقل وجود داشته   ،باید محاسبه شود. برای نمونه   ها آنوقوع همزمان  

 
ی  سازآمادهی داشتند و همچنین جناب آقای محمدرضا عمویی که در  امانهی صمبا سپاس از جناب آقای مهندس نوید شریفی که در تدوین این فیلم همکاری    -  11

 فیلم خالصانه همکاری نمودند.  

12 - Perform Quantitative Risk Analysis 



همزمان   وقوع  احتمال  وق  ضربحاصل از    ها آنباشد،  محاسبه   هرکدام وع  احتمال 
آنالیز می یا  تحلیل حساسیت  مانند  مختلفی  ابزارهای  ریسک  کمی  تحلیل  برای  شود. 

 EMV  13وجود دارد. یکی از این ابزارها، تکنیک ارزش پولی مورد انتظار   کارلو مونت
. نمونه زیر گرفت  بهتر تصمیم  EMVدر مورد    توان می  است. با کمک درخت تصمیم

 دهد.ا نشان میر  EMVچگونگی محاسبه 

برای پروژه سودمند    14ساختن نمونه خواهد بداند که آیا  یک شرکت پروژه محور می
شکل در مورد این تصمیم بر اساس درخت تصمیم    EMVاست یا نه. چگونگی محاسبه  

 پذیرد.صورت می  0-4

 
نساختن یا  ساخت نمونهگیری در مورد  درخت تصمیم برای تصمیم -4-0شکل 

 نمونه
 

 صورت زیر خواهد بود:به  پروژه با ساختن نمونه بر این اساس هزینه  
EMV=   (300×35/0 )    500 = 605 

 
 :بودمحاسبات زیر خواهد    نمونه بر اساس  هزینه پروژه بدون ساختنو  

EMV=   (1000×7/0 )    0 = 700 
 

13 - Expected monetary value 

14 - Prototyping 



 بنابراین ساخت نمونه برای سازمان سودمند خواهد بود. 

پاسخبرنامه • ریسکریزی  می  :15های  باقی  مرحله  این  در  کردنماند  آنچه   مشخص 
ای در واکنش به هر ریسک از چه گزینه  دانست. در اینجا باید  استها  پاسخ به ریسک
 شود. ها چگونه انجام میشود و هرکدام از آنبهره گرفته می

 در صورت کلی    بههای مثبت و منفی  پاسخ به ریسک
 آورده شده است.   2-0جدول    و  1-0جدول  

 منفی  ی هاسکیر: انواع پاسخ به 1-0جدول 

 پاسخ به ریسک 
 )تهدید( 

 نمونه توضیح 

 16پرهیز 

یا با   کهبه این معنی است  
ریسک یا از   علت کاهش  

طریق تغییر برنامه پروژه 
از ریسک دوری   و مانند آن

 شود

به خاطر بدی هوا احتمال برگزار 
نشدن جلسه حضوری وجود 

رو تصمیم گرفته دارد ازاین
صورت شود که جلسه بهمی

 ویدئوکنفرانس برگزار شود

 17کاهش

انجام   با ک  کاهش ریس 
فعاالنه که بر دو جنبه   اقدام 

 توجه دارد:

کاهش احتمال وقوع  -
ریسک با انجام نوعی 

 سیستم کنترلی 

کاهش اثر ریسک  -
که رخداد آن    درصورتی

 . پذیرفته شود

اینکه   برای کاهش احتمال -
کاربران از یک محصول استفاده 

های آموزشی نکنند، تعداد دوره
 افزایش بیابد. 

زمانی  تأخیربرای کاهش   -
ناشی از آسیب دیدن یک 

ونقل، دو نمونه در حمل   محصول
 ساخته شود.

 
15 - Plan Risk Responses 

16 - Avoid 

17 - Mitigate 



 پاسخ به ریسک 
 )تهدید( 

 نمونه توضیح 

 18انتقال

به معنای انتقال ریسک و 
پیامدهای آن به شخص 

ثالث است. ریسک از بین  
رود بلکه مسئولیت آن  نمی

کند. خرید بیمه، تغییر می
نامه بانکی، تهیه ضمانت

سپاری برون  و گارانتی  
سک هایی از انتقال رینمونه
 .است

برای کاهش بیمه تجهیزات  
در   هاآنریسک آسیب دیدن  

 . زمان حمل 
برای کاهش ریسک دیر آماده 

 تأخیر شدن محصول و در نتیجه  
در   تأخیراندازی، جریمه  در راه

 شود.قرارداد در نظر گرفته می

 19پذیرش

گرفتن یک تصمیم آگاهانه 
ریسک اینکه   در مورد

پذیرفته شود. این راهبرد 
دهد که روی میزمانی 

صرفه نیست توان یا بهنمی
که پاسخی برای ریسک در 

نظر گرفته شود. پذیرش  
صورت تواند بههم می

اینکه   منفعالنه باشد یعنی 
  یا نهیهزذخیره زمانی یا  

تهیه شود و برای ریسک  
تواند فعاالنه باشد هم می

که در آن صورت ممکن  

شرکت رقیب زودتر   ممکن است
محصول خود را ارائه کند که 

سهم بازار   کاهش منجر به  
شود. راهکار تسریع شرکت می

است که یا محدوده  این  پروژه
کار کاهش یابد یا منابع افزوده 

کاری انجام نشود. اینکه   شود یا
تواند منجر به تسریع پروژه می

شود، بروز مشکالت کیفی 
کاهش محدوده ممکن است 

مطلوبیت محصول را در بازار 
رو ریسک پذیرفته کم کند. ازاین

و گزینه »انجام هیچ کاری« 

 
18 - Transfer 

19 - Accept 



 پاسخ به ریسک 
 )تهدید( 

 نمونه توضیح 

فعال شدن  است منجر به  
ز برنامه احتیاطی پس ا 

 .شود  وقوع ریسک منجر

عنوان پاسخ در نظر گرفته به
 شود.می

 
 مثبت ی هاسکیر: انواع پاسخ به 2-0جدول 

 پاسخ به ریسک 
 )فرصت( 

 مونهن توضیح 

 20تسهیم

م ریسک مشابه با انتقال تسهی
در این حالت نیز ریسک است.  

ریسک به شخص ثالثی سپرده 
تواند به شکل شود که میمی

 بهتر فرصت را مهیا نماید.  

یک سازمان در زمینه 
گذاری دارای توانمندی سرمایه

در زمینه   که یدرحال   است
گونه نیست. تشکیل بازاریابی این

شرکت بازاریاب مشارکت با یک  
تواند احتمال دستیابی به می

 ها را افزایش دهد.  فرصت

 21یبرداربهره

متضاد پاسخ »پرهیز« است و 
به معنای این است که هر کاری 

الزم است صورت پذیرد تا 
فرصت پیش رو محقق شود.  

تواند از طریق این پاسخ می
افزودن کار به پروژه یا تغییر 

 در آن پیگیری شود. 

خواهد تا پروژه دو ا میکارفرم
ماه زودتر تمام شود و به ازای 
آن پاداش خوبی نیز برای این 

رو است. ازاین  کار در نظر گرفته
به پروژه   بیشتر  منابع باکیفیت

شود یا بودجه افزوده می
بیشتری در اختیار آن قرار 

 
20 - Share 

21 - Exploit 



 پاسخ به ریسک 
 )فرصت( 

 مونهن توضیح 

تر گیرد تا زمان کار کوتاهمی
 گردد.  

 22تقویت 

و  است  »کاهش«  پاسخ   متضاد 
دو  در  فعاالنه  اقدام  انجام  بر 

 حوزه زیر تمرکز دارد: 

احتمال وقوع   باال بردن  -
 فرصت 

 باال بردن اثر فرصت  -

بتوان این احتمال وجود دارد که  
دو مرحله تست پذیرش   یجابه

در یک برای محصول،  کاربران  
که به  آن را انجام داد  مرحله

ارائه زودتر محصول در بازار و 
نتهی  پیشی گرفتن از رقبا م

رو تیم پروژه خواهد شد. ازاین
گیرد که یک تست تصمیم می

داخلی انجام دهد تا در مرحله 
، تست پذیرش کاربران  نخست 

 بیشتر شود.  احتمال موفقیت 

 23پذیرش
یک تصمیم آگاهانه در 

 یک فرصت.  ازبرداری  بهره

این احتمال وجود دارد که بتوان 
دو مرحله تست پذیرش   یجابه

محصول، در یک کاربران برای 
مرحله آن را انجام داد که به 

ارائه زودتر محصول در بازار و 
پیشی گرفتن از رقبا منتهی  

تیم پروژه تصمیم خواهد شد.  
گیرد برنامه از پیش می

 
22 - Enhance 

23 - Accept 



 پاسخ به ریسک 
 )فرصت( 

 مونهن توضیح 

شده تغییر یابد تا به این تعیین 
 فرصت برسند. 

 
ک ریسک، توجه داشت که ممکن است پاسخ به یبه این نکته نیز  در پاسخ به ریسک باید  

شود. یاد می  24های ثانویه خود عامل ایجاد ریسک دیگری شود که از آن با عنوان ریسک
هایی برای جلوگیری از آسیب رساندن سیالب، احتمال برای نمونه در نتیجه حفر کانال 

افراد ریسک  ، دارد  به  باید  همچنین  ببینند.  آسیب  و  بیفتند  آن  درون  های ناخواسته 
که با وجود در نظر گرفته شدن   هستند  ییهاسکیر  هاآن  .جه داشتنیز تو   25ماندهباقی

مانند. برای نمونه حتی اگر یک ساختمان بلند در مقابل زلزله و بارهای ها باقی میپاسخ
اثر وزش  در  این ساختمان  که  دارد  احتمال وجود  این  هنوز  باشد  تقویت شده  ثقلی 

 پذیر باشد.بادهای بسیار شدید آسیب

 

 
24 - Secondary Risks 

25 - Residual Risks 



 

های  در صورت وجود برنامه مدیریت ریسک و در نظر گرفتن پاسخ -5-0شکل 
تواند به  ها، مدیر پروژه به شکلی راحت و با خیالی آسوده میمتناسب برای ریسک

 سمت موفقیت پروژه حرکت نماید.

 

های باقیمانده، ارت بر ریسکشده، نظهای شناساییریسک  ردگیری  :26ها کنترل ریسک •
فرآیند ریسک در پاسخ به ریسک و  های جدید و ارزیابی اثربخشی  شناسایی ریسک

 شود. می  انجام ها  مواردی است که در نظارت و کنترل ریسک ازجملهسراسر پروژه  

 

 

نقشی مهم در شناسایی و واکنش به ریسک پیشین    ی هاپروژههای  آموخته
دکل، سوزی  ری در خلیج مکزیک خطر یا ریسک آتشدر ساخت دکل حفا.  دارد

بود. برای کاهش خطرهای این ریسک طراحی دکل سازندگان را نگران کرده  
خطر این ریسک کاهش یابد. )شماره فیلم  امکان که تا حد   شد  انجام ایگونهبه

 (2-9در لوح فشرده:  

 
26 - Control Risks 



  

 27ریزی با مدیریت ریسک تمرین شناخت رابطه برنامه
 

به یک گردش برای یک هفته  نفر از دوستان خود    4در اواخر خردادماه به همراه    قرار است
زیست قرار شده محیط جمعی در کنار یک دریاچه بروید که نزدیک به مناطق حفاظتدسته

شهر حوالی   نیترکی نزداز    یکیلومتر  100  بافاصله دارد. این دریاچه در داخل جنگل و  
کند و . هرچند جاده از میان جنگل عبور مینداردیل  موباپوشش  منطقه    .خود قرار دارد

به  توجه  با  است ولی  با ماشین معمولی دشوار  آن کمی  از  خودروی شما اینکه    عبور 
 ای وجود ندارد. بلند است در این زمینه مسئلهشاسی

قلم از لوازمی که با خود در این سفر خواهید   20با توجه به توضیحات باال فهرستی از  
 وسایل مصرفی مانند غذا، آب، خوراکی( را یادداشت نمایید.   جز بهبرد )

 

ف
ردی

 

 عنوان ابزار

ف
ردی
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ف
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 عنوان ابزار

1   9   17   

2   10   18   

3   11   19   

4   12   20   

5   13   21   

6   14   22   

7   15   23   

8   16   24   

 

 
ی صنعتی ابدال )مپصا( که ایده و چارچوب این تمرین را مطرح  هاپروژهپاس از جناب آقای مهندس آیت از گروه اکتشاف و تولید شرکت مدیریت  س  - 27

 . اندنموده



را   مورداستفاده صفحه بعد آورده شده است، ابزار  در  هایی که  از موقعیت  هرکدام برای  
ایید و در صورت لزوم در مورد آن توضیح دهید. سپس عنوان واکنش خود یادداشت نم

چارچوب اساس  بر  منفیرا  ریسک  نمایید.  بازگو  ریسک  مدیریت  پرهیز، )تهدید(  های   :
. برای پذیرشبرداری، ارتقا،  ریسک مثبت )فرصت(: تسهیم، بهره  و پذیرش وکاهش، انتقال  

القیت و جذابیت( نیز مطرح نمایید. همراه با خها یک راهکار جایگزین )از موقعیت  هرکدام 
سپس بر اساس چارچوب زیر امتیاز خود را و    مشخص نمایید که چه نوع واکنشی است 

 محاسبه نمایید.
 

 چگونگی امتیازدهی: 
 امتیاز   10بینی تجهیز مناسب برای هر ریسک:  پیش 

 امتیاز   5درست نوشتن واکنش مبتنی بر ابزار:  
 امتیاز   10راهکار جایگزین: تا  خالقانه و جذاب بودن 

 امتیاز   5درست نوشتن واکنش مبتنی بر راهکار جایگزین:  



 یکی از درختان بزرگ جنگلی بر روی جاده افتاده است و مسیر را مسدود کرده است. 

 : مورداستفادهابزار   •

 نوع واکنش: •

 راهکار جایگزین: •

 نوع واکنش: •
 

تاریک شدن هوا تصمیم به بازگشت روز دوم در حال جنگل نوردی هستید، نزدیک به  
 شود. بازگشت یکی از همراهان گم می  زمان گیرید ولی در  می

 : مورداستفادهابزار   •

 نوع واکنش: •

 راهکار جایگزین: •

 نوع واکنش: •
 

. با توجه به این ابدییم و تا شب روز سوم ادامه    شود از عصر روز دوم بارندگی آغاز می
 ش برای گرم کردن، پختن غذا و ... وجود ندارد. شرایط چوب مناسب برای روشن کردن آت

 : مورداستفادهابزار   •

 نوع واکنش: •

 راهکار جایگزین: •

 نوع واکنش: •
 

شود نزدیک به محل استقرار یک »سیاهگوش« دیده می  چندان نهای  در روز پنجم در فاصله
ای زیست خریدار مستندههای محیط حیوانات بسیار کمیاب در ایران است. سازمان از که 

 مرتبط با این حیوان هستند.

 : مورداستفادهابزار   •

 نوع واکنش: •



 راهکار جایگزین: •

 نوع واکنش: •
کنند. با توجه به شکارهای غیرقانونی زیست با شما برخورد میگروهی از جنگلبانان محیط 

بیشتر شده و آنگیریاخیر، سخت اعضای گروه و  ها  به شناسایی  نیاز  ها آن  شغلها 
 باید نسبت به دستگیری اعضا اقدام نمایند.   ر اساس بخشنامه ب  وگرنهدارند.  

 : مورداستفادهابزار   •

 نوع واکنش: •

 راهکار جایگزین: •

 نوع واکنش: •
 

 ای وجود دارد.در دریاچه ماهی بسیار خوشمزه

 : مورداستفادهابزار   •

 نوع واکنش: •

 راهکار جایگزین: •

 نوع واکنش: •

 
در شب که  ویژه بهبه خاطر رطوبت و  دارد ولی  ی اژهیوآسمان شب در این محل زیبایی 

استفاده از زیبایی آسمان محدود   امکانهای زیادی در اطراف دریاچه وجود دارند،  پشه
 شود.می

 : مورداستفادهابزار   •

 نوع واکنش: •

 راهکار جایگزین: •

 نوع واکنش: •
 

  



  

 28های کاربردی در حوزه ریسکبیشتر و نمونه توضیح 
 

که عموما به   ازآنجا تواند تهدید باشد و هم فرصت.  هم می  گونه که بیان شد ریسکهمان
شود بیان نمونه فرصت برای ریسک سودمند خواهد بود. ریسک از جنبه منفی توجه می
اعالم می کارفرمایان  از  » یکی  پیمانکار  دارد:  پیمانکاران   برای تشویق  اگر  کردیم  اعالم 

خارج )  میلیون تومان   600  هرماه ازای  درصد پیشرفت ارائه کنند، به    8  هرماه بتوانند در  
ها خواهیم پرداخت. طبق این محاسبات، اگر پیمانکار در چهار ماه متوالی به آن  (از قرارداد

، آوردیمبه دست  کرد، دو میلیارد و چهارصد میلیون تومان  درصد پیشرفت حاصل می  32
لیون تومان پاداش به او می   890درصد پیشرفت ارائه کند که    6/25اما پیمانکار ما توانست  

 .« پرداخته شد
در   .شودمی  انجام ریزی ریسک از نخستین کارهایی است که در مدیریت ریسک  برنامه

نقش برنامه  و مسئولیتاین  میها  تعیین  نیز  مرتبط  عنوان های  با  افرادی  تعریف  شود. 
پروژه   یرانمد  رسانیاریتواند  ها با در نظر گرفتن شرایط میدر پروژه  29مأمور ریسک 

ریسک بهتر  مدیریت  برنامه  هابرای  در  اصلی  مبنای  به باشد.  توجه  باید  ریسک  ریزی 
برنامه در  فعال  ریسک  رویکرد  ریسک    بیشتر،  چراکه،  باشدریزی  به   صورت بهپاسخ 

 ،های مرتبط با پروژهدر همه نشست  توانمیمنفعالنه است. برای توسعه رویکرد فعال  
ها قرار داد. نداشتن ها و مدیریت آنرا بررسی وضعیت ریسک  یکی از دستورهای اصلی

یکی از پیمانکاران ساخت و نصب   مدیر ها مشکالت زیادی در پی دارد،  برنامه برای ریسک
می  پتروشیمی قیمت  کردادعا  شرایط  که  در  اولیه  مقرون   کنونیهای  کار  ادامه  برای 

 رنهایت . دند چنین شرایطی پیش آیدکردن نمینیست و هنگام عقد قرارداد، گما  صرفه به
به شرکت دیگری محول   ، و امور مربوط   منصرف شداین شرکت از ادامه کار در پروژه  

 .گردید
 

عه پاالیشگاه  ( و همچنین کتاب نگاشت تاریخ شفاهی طرح توسwww.petrokm.comدر سایت پترو کی.ام )  شدهآموختهی  هادرسدر تکمیل این بخش از    - 28
 امام خمینی )ره( شازند نیز استفاده شده است. 

29 - Risk Officer 



ریزی ریسک باید به آن توجه داشت حد پذیرش است. موارد دیگری که در برنامه ازجمله
خلع ید   ها منجر بهبرای نمونه ممکن است ریسک عبور از یک سری خط قرمز در پروژه

به حدود باید    ، یا بروز مشکل در تحویل پروژه  تأخیر شود. همچنین برای پرهیز از ریسک  
نهایی  با   .توجه داشت  30پذیرش کاربر  تیم پروژه  دائمی   نظر برای دریافت   ها آنتعامل 

رای رفع فهرست وقت اضافی در انتهای پروژه ب  از اتالف  تواندیمایشان در طول پروژه  
تکمیاقدام تیم    یهاپانچ  31لی های  نمایداین  با کمک ساختار   .پیشگیری  شناسایی ریسک 

 6-9شکل    یک پروژه پتروشیمی در  RBSشود، برای نمونه  می  ترآسان  32شکست ریسک 
 شده است. نشان داده

در ابتدای   زیرا این موارد کنند،  در اجرای یک پروژه مفروضات اولیه نقش مهمی ایفا می
احتمال دارد که در   هر روی،بهگیرد.  اساس کار قرار می  شود و پروژه درست فرض می

پی برده شود که خود منبعی جدی برای ریسک است. از   ها آنطول کار به نادرست بودن  
میزان خوراک و زمان تأمین شدن آن    ، های حوزه نفت و گازمهم در پروژه  مفروضات 

پتروشیمی را پروژه  ئولیت  مس  که یهنگام: »گفت یممدیران پتروشیمی چنین    یکی از   است.
ترجیح دادم پیش   .که مطمئن باشید که خوراک واحد فراهم است  شدبر عهده گرفتم، اعالم  

به محل تأمین خوراک ،  رونیاز عقد قرارداد، از صحت و دقت اطالعات مطمئن شوم. ازا
 مانیبرامیلیون مترمکعب گازی که هر روز    24قرار است به اتکای    مطرح نمودم و    رفته

اینجا روزانه   اینک همدر پاسخ شنیدیم که    .اندازی کنیم را راهپروژه خود  کنید،  فراهم می
تحقیقات .  میلیون مترمکعب گاز ندارد و همین مقدار نیز رو به کاهش است  12بیش از  

ازآنکه رسید و پسمی  منطقهاینچی به    40بیشتر نشان داد که گاز این منطقه با یک خط  
مصرف گاز در   کهیییافت. ازآنجاگاز راه می  یسراسر  ه ، به شبکشدسازی میشیرین

شد و قرار بر د میمیلیون مترمکعب وار  12میلیون،    24جای  افزایش یافته بود، بهه  منطق
 .« تر هم بشوداین بود که کم

شود در نظر نگرفتن زمان الزم برای به ریسک تبدیل می  در پروژه   یی که هانکتهدیگر    از
 های های پتروشیمی که منجر به تأخیردر پروژه  مهم  های ریسکاز  اداری است.    امور انجام  

 
30 - End User  

31 - Punch List 

32 - Risk Breakdown Structure (RBS) 



است که در ایران در شرایط  مشاوران و گشایش اعتبار  گردد، تأمین مالیچشمگیر می
. در شناسایی انجامدماه به درازا می  13  گاه تا   ،های مربوطی با توجه به بروکراسیعاد

 بسیاریهای  توجه جدی داشت. پروژهموجود  مقررات  ها باید به ریسک قوانین و  ریسک
عامل گاهی  .  شوندمیرو  بندی آن روبهبارها با معضل کمبود سیمان و پیامدهای سهمیه

ها باید خود تبع آن، شرکتکه به  استاین کمبود خارج شدن سیمان از سبد حمایتی دولت  
سیمان، میزان آن در بازار   دلیل صادرات   کردند. از سوی دیگر، بهسیمان آزاد تهیه می

 .شدیاز بازار آزاد و البته با بهایی باالتر تهیه م  بایدیافته و کمیاب شده بود. سیمان  کاهش

 



ساختار سلسله مراتبی شکست ریسک در پروژه برای یک پروژه   -6-0شکل 
 33پتروشیمی

کند، ناکارآمدی می  فاای  پروژهنقش مهمی در به سرانجام رساندن  هایی که  یکی از ریسک
های این کار در یکی از پروژه  مناسبنا   انجام است. برای نمونه    34سنجی مطالعات امکان

ای تغییرات عمده 35پایهاز اجرای قرارداد اصلی باعث شد که در طراحی  پیش ،پتروشیمی
صورت   37فرآیندی  ناحیهو    36مشعل ائینبود فضای کافی در سایت برای جانم  لیبه دل
مخازن   برخی از  از شرح کار پروژه )حذف  بخشینهایتا منجر به حذف  . این موضوع  دپذیر

مجبور ی تجهیزات  یفشردگی جانما   لی به دل  ،فرآیندی  در بخش   همچنین.  گردید  (نگهداری
و طوالنی   ای در تکمیل طراحی ایجاد مشکالت عدیدهمنجر به  استفاده از ارتفاع شد که    به

 . شدن پروژه گردید
بندی بینانه در زمانهای مهم دیگر، ریسک برآوردهای اشتباه و غیرواقعریسک  ازجمله

پروژه   یک  در  نمونه  برای  حمل است.  تقطیر  ونقل برای  سایت    برج  به  کارخانه  در از 
مید و روز در نظر گرفته شد که عمال هفت و نیم ماه به طول انجا  45  ترین حالت،بدبینانه

 ماهه در کار گردید.  6منجر به تأخیر  
گفته شد    گونههمان آغادر شناسایی ریسککه  به  باید  برای ها  داشت  توجه  نیز  زگرها 

کارفرما درخواستنمونه   از  تجهیز  سازندگان خارجی  نهایی  کاربر  با    38گواهی مرتبط 
 39مجوز صادرات   دریافت  برای کشور متبوع خود    ی هاادارهتا پس از ارائه به  نمایند  می

شروع کار ریسک تلقی   برای هرگونه فعالیت  این مجوز    اقدام کنند. عمال تا پیش از دریافت
 .گرددمی

 انجامهایی  کنند و با توجه به آن اقدامبندی میها را اولویتمدیران در ذهن خود ریسک
ریسکمی اثربخش  مدیریت  برای  ولی  کیفی دهند  تحلیل  یک  تا  است  نیاز  از   مستند   ها 

دارای اهمیت  ها وجود داشته باشد. برای نمونه افزایش قیمت مواد اولیه در پروژهریسک
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34 - Feasibility Study 

35 - Basic  Design 

36 - Flare 

37 - Process Area 

38 - End User Certificate 

39 - Export lisence 



 2007های  افزایش قیمت فلزات پایه بین سال زیادی است و باید در اولویت باال قرار گیرد.  
سرمایه  2008و   افزایش  دلیل  پروژهبه  در  سازندگانگذاری  گردید  سبب  نفتی   ،های 

 .)مانند تیتانیوم، فوالد یا مس(  ال را افزایش دهندهای ساخت کاقیمت
با مبلغ مشخص، هرچند نامهدر نظر گرفتن مبلغ جریمه در قرارداد، دریافت ضمانت ها 

ها به سازی ریسکنمایانگر کمی  ینوعبهد ولی است ناشی از محاسباتی دقیق نباش ممکن
« در نظر گرفته 40تأخیر  جریمه»  عنوانبه. برای نمونه در قراردادها بندی  رودمیشمار  

. همچنین شوداز قرارداد بابت جریمه کسر میدرصدی    ی، تأخیرهر  شود که به ازای  می
پیشضمانت )نامه  و  41APGپرداخت  ضمانت  ویژهبه(  حسن  دریافت  کار   انجامنامه 

(42PBG  که عموما )ها است. در پروژه ، عددی ریسک  دهندهنشانمبلغ قرارداد است   %10 
پروژه  عنوان بهجوی  شرایط   در  ریسک  ایجاد  مهم  عوامل  از  مییکی  شناخته   .شودها 

نمایند. ها اقدام میآن   به   مدیران با توجه به اطالعات دریافتی هواشناسی نسبت به پاسخ
قابل  عامل  باد،  مشخص  طور  به  و  جوی  شرایط  پروژه  یک  نصب در  که  بود  توجهی 

با مشکل روبرو می بنا به پیشتجهیزات فوق سنگین را  های هواشناسی و بینیساخت، 
صبح کمترین میزان   6تا    5تحقیقات پیمانکار نصب، سرعت وزش باد در سایت، بین ساعت  

 شد. این پاسخبین این ساعات آغاز می  ،تجهیزات  بیشتربود و به این سبب عملیات نصب  

شدید توجه دارد.   به ریسک از نوع »اجتناب« است که به پرهیز از برخورد با وزش بادهای
 ،داشته باشد، برای نمونه در یک پروژه  مدنظرتواند اثر ریسک را  همچنین پاسخ کاهش می

شد و هرگونه وقفه در یکپارچه ریخته می  صورت بهپی مرتبط با توربین ژنراتور باید  
ریزی اقدام باید برای پاسخ به ریسک توقف بتن  .شدریزی موجب ناکارآمدی پی میبتن 
شد تا   تهیهکرد یک دیزل ژنراتور  با برق کار می  43که ایستگاه تولید بتن  ازآنجا .   شدمی

 مذاکرهسازهای دیگر نیز تن ادامه پیدا کند همچنین با بتنبرق کار تولید ب  قطعدر صورت  
ریسک پوشش داده   ها آن  با کمک  ،ریزیشده بود تا در صورت بروز هر نوع وقفه در بتن 

 شود.

 
40 - Liquidated damages 

41 - Advance Payment Guarantee 

42 - Performance Bank Guarantee 

43 - Batching Plant 



از  این پاسخ  در بیشتر مواردشود ولی « نوعی پاسخ منفعالنه تلقی میپاسخ »پذیرشگاه 
به مدیریت ریسک در کشور هلند   توانمی. برای نمونه  دیآیمفایده به دست  -تحلیل هزینه

برای جلوگیری از   رو ازایناز سطح دریا قرار دارد و    ترپاییناشاره داشت. این کشور  
در شرایط سیل شدید، آن کشیده شده است.  ورود آب به خشکی، سدهایی در اطراف  

از زمینهلندی دارند قسمتی  به دست آوردهها قصد  بدهند. هایی را که  به دریا پس  اند 
کنند. را خود انتخاب می  رودمیباید در آب فرو برود  و آن را که در آب فرو  نمناطقی که  
کنند که یک ریزی میهبرنام  حتی شکنند و در برخی موارد  سدها را عمدا می  بدین خاطر

این طرح شود.  منطقه هشدارهای الزم داده مین این  را قربانی کنند. البته به ساکنا  منطقه
 های گسترده محافظت از سیل خواهد بود. تر از طرحصرفهبهمقرون  

 معموال در قراردادها بخش زیادی از ریسکاهمیت است.    با پاسخ فعاالنه به ریسک بسیار  
باید دقت داشت که هرچند ریسک منتقل شده . با این همه  گرددار واگذار میکار به پیمانک

و   آیدبرنمیاز عهده آن    تنهاییبهدر حین پروژه و به هنگام بروز ریسک، پیمانکار  ولی  
 . شود، کل پروژه متضرر میدرنهایت

ی های ثانویه توجه جدی داشت. برای نمونه گاهی برادر پاسخ به ریسک، باید به ریسک
عدم   ریسک  به  خوراک    تأخیرپاسخ  در    موردنیازدر  سفارش راه  زمانواحد   اندازی، 

زودهنگام    مواد  و   کاتالیست   و   شیمیایی  مواد  زودهنگام  تهیه شود.  می  انجامشیمیایی 
 نیاز شود.   زماندر    ها آن  مصرفتاریخ  انقضای تواند باعثمی هاکاتالیست

برای ارتقای مدیریت ریسک  پیشین ی هاتجربه ها و به اهمیت درس آموختهدر پایان باید 
سوزی هرچند تلفات گونه که در فیلم نیز مشاهده شد، وقوع ریسک آتشاشاره کرد. همان

حادثه .  شدهای دیگر استفاده  درس آموخته در پروژه  عنوانبهولی    داشتزیادی در پی  
 کشته شدنه باعث  پتروشیمی بندر امام ک  ی ریگاندازهدر ناحیه    13/5/1391سوزی  آتش 

دیگری از   شمار زخمی شدن  نشانی پتروشیمی بندر امام و  نفر از کارکنان ایمنی و آتش  8
، واقعه تلخی بود که موجب ناراحتی و اندوه بسیار است ولی این اتفاق شد  این عزیزان

 های مشابه منجر شود. باید به پیشگیری از وقوع ریسک
های یک فرصت در پروژه  عنوانبهتواند  مچنین میها هپروژه  دیگراستفاده از تجربیات  

شود که با طراحی دیگر مطرح باشد. برای نمونه مدیر یک پروژه پتروشیمی متوجه می



ها و پس از بررسی  ها اقدام کرد.به کاهش ارتفاع آن  توانمیهای تقطیر  برج  جدید برای  
و متر کاهش یافت    58متر به    86ارتفاع برج از    برداری،بهره  راهبُردبا در پیش گرفتن  

و مجموعه پتروشیمی در   آن پروژهتوجهی را برای  ای قابل جویی زمانی و هزینهصرفه
 .پی آورد

 روز روزبه چراکه  ؛محیطی اشاره داشتهای زیستدر پایان باید به لزوم توجه به ریسک
آن اهمیت  میبر  افزوده  مدیریت  ها  برای  پتروشیمی  پروژه  یک  در  اثرات   ریسکشود. 

 مشعل به خشکی منتقل شد.   ، در درون دریا  مشعل محیطی ناشی از قرار گرفتن زیست
  



  

 های پایانی بخش مدیریت ریسک پرسش
 

 شوند؟ ها در کدامیک از فرآیند)ها( شناسایی میریسک -1

 هاآنها و شناسایی  تحلیل کمی ریسک  انجامالف(  
 هاآنها و کنترل  ب( شناسایی ریسک

 ها آنو کنترل   هاسکیر لیل کیفی تح   انجامج(  
 ها د( شناسایی ریسک

 
، متوجه شده است که احتمال دارد در مرحله طراحی  مدیر یک پروژه ساختمانی  -1

از   های مجاور به هم بتوانند تا ساختمان  یابدتغییر    ایگونهبهطرح تفصیلی شهر  
ستم فاضالب های احداث سیهم هزینهاستفاده کنند. با این کار  سیستم فاضالب    یک
. مدیر کندیمماهانه استفاده از سیستم فاضالب کاهش پیدا    هزینه و هم    شود میکم  

می متوجه  زمینپروژه  گودبرداری  حال  در  رقبا  از  یکی  که   .است  مجاور   شود 
آن  روازاین میبا  تماس  آیا میها  کند  بررسی  تا  یک گیرد  ایجاد  طریق  از  توانند 

فاضالب   متمرکز  از    هانهی هزسیستم  نمونه  یک  این  داد.  کاهش  از   یک کدامرا 
 ی زیر است؟ راهبردها

 الف( کاهش 
 ب( تسهیم
 ج( پذیرش

  برداری د( بهره



دهد که یکی از مدیر تدارکات اطالع می  ، شروع کار یک پروژه پتروشیمی  پس از  -2
نمی  کنندگاننیتأم و  نیست  کار  ادامه  به  قادر  تجهیزات  کلیدی  را   موردنظر تواند 

کن مراجعه د.  تأمین  با  پروژه  ریسک    مدیر  ثبت  مورد   ابد ییدرمبه  این  برای  که 
 داد چیست؟   انجام . بهترین کاری که در این موقعیت باید  نشده استریزی  برنامه

 الف( استفاده از ماتریس احتمال و اثر 
 ها تحلیل کمی و کیفی ریسک  انجام ب(  

 ج( پیشنهاد اقدام پیشگیرانه 
 موردنظرکننده جدید برای تجهیزات یک تأمینجو برای یافتن  ود( جست

 

افزاری برای مدیر پروژه پیغام گذاشته است که کننده یکی از قطعات سختتأمین -3
قطعات   که  شود  موجب  است  ممکن  برف  شدید  مقرر   زماندر    موردنظربارش 

خواسته تا مدیر پروژه را زودتر از موضوع آگاه سازد   له یوسنیبد. او  تحویل نشود
های زیر درست وی خواسته تا به تماس وی پاسخ گوید. کدامیک از گزینهو از  

 است؟ 

 الف( این یک آغازگر است.
 ب( این یک برنامه جبرانی است.

 مانده است. ج( این یک ریسک باقی
 د( این یک ریسک ثانویه است.

  50و    50به ترتیب    3و2و1ی  هاتیفعالی نمونه زیر، اگر احتمال تکمیل  بندزماندر   -4
 در ابتدای روز ششم آغاز شود چقدر است؟   4فعالیت  اینکه    باشد، احتمال  50و  



 
 درصد   10الف(  

 درصد   13ب(  
 درصد   40ج(  
 درصد  50د(  

 
  



 
 
 

 

 مدیریت ریسک پاسخنامه 
 

  



 

 ریزی با مدیریت ریسکپاسخ تمرین شناخت رابطه برنامه
از   این تمرین    1-0جدول  مشابه    تواندیم  ها پاسخیکی  های پاسخ  تواندیمباشد هرچند 

 گوناگونی داشته باشد. 
 

 فهرست ابزارهایی که در مسافرت کنار دریاچه کاربرد دارند :1-0جدول 

ف
ردی

 

 عنوان ابزار

ف
ردی

 

 عنوان ابزار

ف
ردی

 

 عنوان ابزار

1  
شناسنامه و کارت 

 ملی 
9  

های عمومی و دارو
 شخصی

 یی مایپباتوم کوه  17

  10 تبر و اره   2
لوازم استحمام و 

 تنیآب
 بندپشه  18

 دفترچه بیمه   19 جی پی اس   11 ابزار جعبه  3

4  
پوشاک مناسب 

 فصل
 وسایل ماهیگیری   20 سوت   12

 ی مرتبطهانقشه  21 کاله و عینک آفتابی   13 بکسلمیس  بیل،  5

6  
خواب و کیسه

 رانداز یز
14  

دوربین عکاسی و 
 یبردارلمیف

 و نفت   گاز اجاق  22

7  
کفش مناسب برای 

 روی در جنگلپیاده
15  

یا   گیرباران
 برای پوشاکی  

بارش   ه با مقابل 
 احتمالی باران 

23  
هد المپ یا 

قوه کوچک و چراغ
 باتری اضافه 

8  
لیوان، بشقاب، 
 قاشق و چنگال

 شخصی
16  

کرم ضد آفتاب و 
 لوازم بهداشتی 

24  
سوزن و نخ و بند 

 کفش اضافه 



  

 های فصل مدیریت ریسک پاسخنامه پرسش
 

ولی   شود ها، شناسایی میدر فرآیند شناسایی ریسک  ریسک  پاسخ گزینه ب است.  -1
 شود. ها شناسایی میها نوظهور در کنترل ریسکریسک

تسهیم زمانی است که مدیر پروژه به دنبال راهی باشد تا   پاسخ گزینه ب است.    -2
تنها برای کمک به خود بلکه برای کمک به یک پروژه یا فرد دیگر از یک فرصت نه

رو ایرادی ندارد که با رقبا یک فرصت را تسهیم کرد چون این استفاده کند. ازاین
 برد است.  –یک موقعیت برد  

ریزی نشده روبرو هستید. آیا این قعیت برنامهشما با یک مو پاسخ گزینه د است.   -3
یک ریسک است؟ خیر. این مشکلی برای پروژه است که باید رفع شود. ماتریس 

زیرا خواهد شد،  %100تواند کمک کند چراکه احتمال این موقعیت  احتمال و اثر نمی
ومی داده است. همچنین اقدام پیشگیرانه در این مورد مفهاین اتفاق روی  هم اکنون

بنابراین بهترین گزینه ؛  ندارد، چون چیزی وجود ندارد که از آن پیشگیری شود
 .کننده جدید استجستجو برای یافتن یک تأمین

که بیانگر یک ریسک   است ای  آغازگرها عالئم هشداردهنده  پاسخ گزینه الف است. -4
 . است  الوقوع بیقر

موقع سه تکمیل بهاحتمال    ضربحاصل احتمال مربوطه از    پاسخ گزینه ب است.  -5
 ( 5/0×5/0×5/0)   =0/ 125(  13/0. )شودیمفعالیت پیشین محاسبه  

 
 

 


