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• PRM(project risk management): PMBOK 

• FRM(financial risk management) : Financial 

engineering 

• GRM( govern mentality risk management): 

country risk (Viruses, technology of 

punishment) 

• ERM(Enterprise risk management): 

Integrated 
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  به PMBOK کتاب فصول از یکی پروژه مدیریت استانداردهای در

  ساخت سد ساخت مثل عمرانی پروژه هر دارد؛ اختصاص حوزه این

 .دارد ریسک برنامه به نیاز فیلم ساخت مثل فرهنگی پروژه نیروگاه،

 ریسک که شود می مطرح ای پروژه ریسک مدیریت نام به مبحثی

 ریسک مدیریت برنامه که ای پروژه اساساً و کنند مدیریت را پروژه

  است؛ خطرناکی و ریسکی پروژه باشد نداشته
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 بحث ... و نقدینگی ریسک همچون مالی های ریسک حوزه این در•

 محصوالت و مالی مهندسی همچون مباحثی .شود می بررسی و

 قرار بخش این در ها بانک ریسک مدیریت و مشتقات و مالی

 مبحث و است ریاضیات بر مبتنی حوزه این شناسی روش .دارند

 .دارد زیادی اهمیت سناریوپردازی و بینی پیش
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  پایین را آن و نموده مدیریت را کشور یا شهر یک ریسک بخواهیم یعنی•

 ازدواج از قبل های آزمایش ما کشور در پیش سال 40 حدود مثالً .بیاوریم

  است ریسک مدیریت نوعی که شود می انجام ها تست این االن نبود مطرح

  ریسک مدیریت کشور؛ و شهر در  HSE همان نوعی به جامعه؛ سالمت برای

  و جرم و مرج و هرج کاهش و ها آدم بودن نرمال به حتی حکومتی سطح در

 و جرم کاهش برای که هایی تنبیه دارد؛ توجه نیز گری اوباشی و جنایت

 .است مطرح (technology of punishment)عنوان تحت است جنایت

  فعالیت وقتی و یابد کاهش باید اعتبارش باشد داشته برگشتی چک فردی اگر•

 .شود می محدود بسیار فرد باشد اعتبار بر مبتنی مالی های
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• Inactive: not active, working, or having an 

effect 

• Reactive: acting in response to a situation 

rather than creating or controlling it 

• Proactive: creating or controlling a situation 

rather than just responding to it. (RISK) 
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• RM is new Fashion, developing, prestigious, 

exciting and Hot objective 

• RM as the new Think tank  of organization (chief 

risk officer) 

  ریسک مدیریت بورسی، های شرکت و ها بانک در مخصوصاً سازمان فکر اتاق•

  بان دیده CRO  chief risk officer سازمان ریسک ارشد مدیر .است

  سازمانی یا بانک اگر و است آتی وقایع کننده بینی پیش و شرکت اصلی

  را سازمان تلسکوپ نقش چون .است مدیر این مسئول اولین شود ورشکسته

 CEO chief executive شرکت اجرایی مدیر از قبل حتی داردو

officer  8 .باشد می وی متوجه مسئولیت 



• Risk 

• Rethink 

• Redesign 

• Reform 

  .است كاري و كسب هر ناپذير جدايي قسمت پذيري ريسك•
  فعاليت" كرد، عنوان 1970 دهه در پيتردراكر دكتر كه همچنان

 ."نامطمئن آينده يك براي كنوني منابع بكارگيري يعني اقتصادي

 ريسك و اطمينان عدم است، قطعي آينده مورد در كه چيزي تنها
 .است
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 كه بود موضوع اين بيانگر شده انجام دراكر دكتر توسط كه تاريخي بررسيهاي•

 ريسك با ديگر، عبارت به و بيشتر اطمينان عدم با بهتر اقتصادي عملكرد به دستيابي

 از عملياتي فرآيندهاي و ها فعاليت تمامي تقريباً امروزه .است بيشترهمراه پذيري

 ظرفيت ايجاد بايد راهبردي برنامه نهائي نتيجه .شوند مي نگريسته ريسك دريچه

 .است عملكرد بهبود راه تنها اين زيرا باشد، بيشتر ريسكهاي پذيرش براي

يكي از ابزارهاي شفافيت، مديريت ريسك است كه به اصالح كمك مي كند؛ معلوم •

مي شود كه هر كس مسئول چه كاري است و چه كاري را بايد در چه زماني انجام 

 .مي داده است
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يكي از حوزه هاي مديريت ريسك، سنجش ريسك برند يك سازمان يا  •

 .يك شركت است

 اگر يك ميليارد تومان داشته باشيم در چه بانكي سرمايه گذاري مي كنيم؟•
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به نسبت پاسارگاد بانک پول بودن گران از حاکی پیشین جداول  
  سپرده کل به انداز پس و جاری نسبت یعنی است؛ صادرات بانک
  ها شرکت برای جذاب لذا (است کم آن ارزان پول) .است کم آن های

  درصد باشد می خرد مشتری جذب در مزیتشان چون ولی نبوده
 .دارد مدت بلند های سپرده در بیشتری

از یکی در تومان میلیارد یک گذاری سرمایه بر تصمیم اگر بنابراین  
  می را برند ریسک فوق جداول اساس بر باشیم داشته بانک دو این

   سنجیم؛
اگر و ریسکترند کم خصوصی های بانک کنیم فکر شخصی اگر  

 .دارند کمتری ریسک و بهتر برند دولتی های بانک کنیم فکر شرکتی
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يكي از حوزه هاي مديريت ريسك، سنجش ريسك برند يك •

 .سازمان يا يك شركت است
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Rework: High Rework = High Risk 

 درصد دوباره كاري در سازمان شما چه ميزان است؟

 .دوباره كاري منجر به افزايش بي رويه هزينه ها مي شود و ريسك را افزايش مي دهد

مديريت ريسك خوب يعني مديريت خوب؛ كسب و كار و سازمان را دوباره بايد از دريچه ريسك 

افزايش هزينه و افزايش زمان و كاهش كارايي منجر به . تعريف كرد و اصالحاتي را در آن انجام داد

 دوباره كاري زياد ريسك باال؛. افزايش ريسك كار و سازمان مي شود

18 



Budget: Risk based budgeting 

 .آیا برنامه بودجه و هزینه ها معموالً هماهنگ هستند

. آیا سناریوهای مختلف در درآمدهای احتمالی درنظر گرفته شده است تا ریسک کاهش یابد

بودجه دقیق مواقعی که ؛ در 12/1جدی گرفته نمی شود استفاده از بودجه های بضاً بودجه 

قابل پیش بینی نیست ریسک باالست راهکار اینجا استفاده از سناریوهای مختلف در گزینه 

باشد این پروژه ها اجرا می  30است؛ اگر  50یا  40، 30های مختلف است؛ مثالً قیمت نفت 

 .  نیز این پروژه ها اضافه می شود 50این پروژه ها هم اضافه می شود و اگر  40شود، اگر 
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• Endless meeting: (risk based discussion = decision) 

  مباحث شدن تبديل به منجر جلسات در ريسك ادبيات از استفاده•

 .شود مي تصميم به طوالني

  شود؛ مي انجام بحث عمدتاً ولي شود گرفته تصميم بايد جلسات در•

  جلسات شدن تبديل به منجر جلسات در ريسك ادبيات شدن اضافه

  هاي بحث .شود مي طوالني هاي بحث جاي به گيري تصميم به

  بد و خوب شويم مي مجبور باشد ريسكي اگر ولي است آميز خاطره

  نظر در ها منفي و مثبتات شود گرفته نظر در موضوع پايين و باال و

 .شود مي گيري تصميم به منجر كه شود گرفته
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 از شركت موجود وضعيت ريسك، مديريت ريزي برنامه از قبل•
 راه نقشه ديگر عبارت به .شود مي تعيين ريسك بلوغ حيث

 بايد رو پيش مسير و فعلي وضعيت شود تعيين بايد ريسك
 .شود تعيين

 مستندسازي ولي دارد ريسك مديريت شركت است ممكن•
 .دارد قرار ريسك مديريت از مختصاتي چه در ندارد؛
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  .كند مي تحصيل را بانك درآمد %50 از بيش جغرافيايي منطقه يك•
 (است ريسك پر و خطرناک اين)

  .كند مي ايجاد را بانك درآمد %50 از بيش بانك تجاري فعاليت يك•
 (دارد دنبال را ريسكي پر محصوله تك و درآمد تك)

  بازيگران جزو مستقل نسبتاً تجاري فعاليت سه در حداقل بانك•
  %20 از بيش كدام هر كه است كشور در بازار يا صنعت آن اصلي
 (ريسك شكستن) .كنند مي توليد را بانك سود

  شود مي مديريت و محاسبه بانك اعتباري اول مشتري 100 ريسك•
 .شود نمي يا

 Risk weighted) ريسك به شده موزن هاي دارايي ميزان•

asset) بدون دولتي مشاركت اوراق يا (%30 كاهش)زمين مثل  
  ... يا (%40 كاهش)ريسك داراي شركتي مشاركت اوراق ريسك،

  3 بال رهنمودهاي اساس بر .شود مي دريافت دادن وام بابت كه
 (ها بانك ورشكستگي دليل).شود مي محاسبه
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 هاي ريسك خالصه مجمع به مديره هيئت ساليانه گزارشات در•
 .شود مي آورده بانك آينده سال كليدي

 و راهبردي هاي ريسك كليدي هاي شاخص سنجش معيار•
 است شده تعريف بانك در )( عملياتي

 در خود ديون كليه پرداخت براي شونده نقد كافي منابع بانك•
 دارد را آينده ماه يك

 آينده ماه 6 دار اولويت ريسك 10 خصوص در مديره هيئت•
 .است كرده دريافت گزارش
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• Governance and policy 

• Technology (software , … 

• Human resource  

• Model & Process 

• Data 

• Managerial reporting 

24 



• Non existence 

• Ad hoc 

• Defined 

• Operational 

• Systematic 

• Advanced 
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• Warning:  The term “risk” is used in many 

different inconsistent and incongruent ways. 
 

 متناقض و غیریکپارچه صورت به ریسک گزاره :هشدار•
 (منفی ریسک و مثبت ریسک) .شود می تعریف

• Risk reward or risk return; upside & 

downside risk; 
  که است الزم سرمایه تومان 100 گذاری سرمایه فرصتی در•

 (اثر) .دارد ضرر تومان 3 و سود تومان 20
  داریم دارد ضرر %10 و دارد ضرر %99 احتماالت احتساب با•

 (احتمال)
•𝟐𝟎 ×.𝟏𝟎 = 𝟐 
•𝟑 ×.𝟗𝟎 = 𝟐. 𝟕 
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32 

Probability 

of event 

“Z” 

(positive 

or 

negative 

occurring)  
 

× 
Total 

losses or 

gain per 

event 

“Z” 
occurring 

(impact) 
 

Risk of 

“Z” 

(upside 

or 
downside) 

 

= 



Losses: Financial , Strategy , Brand,  Time 
 

  مثالً .شود می منتفی ها استراتژی برخی ریسک بروز دلیل به
 .رود می بین از شدن المللی بین استراتژی

  می بین از شرکت برند که باشد می رسانه در انعکاس دیگر مثال
 .رود

  برای مدیریت گذاری وقت دلیل به زمان رفتن دست از دیگر مثال
 .است ریسک

 .کرد محاسبه را اثر توان می 10 تا یک یا 5 تا یک ای مقایسه در
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 یک وقوع احتمال عدم یا احتمال با است برابر واقعه یک ریسک

 واقعه آن منفی یا مثبت تأثیرات میزان ضربدر واقعه

  مانند مختلف های صورت به تواند می وارده های هزینه و تأثیرات

 .شود محاسبه ... و شهرت حتی یا جانی زمان، مالی، ضرر
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 :میشود تعریف زیر عالمت با چینی زبان در ریسک

 

 

  .است فرصت مفهوم به راست عالمت و خطر معنی به چپ عالمت

  است، فرصت و خطر از مرکب شرایطی ریسک دیگر، عبارت به

  به ریسک تعاریف کاملترین جمله از بتوان را تعریف این شاید

 آورد حساب
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 Risk can be defined as the combination of the 

probability of an event and its consequences 

(ISO/IEC Guide 73). 

 In all types of undertaking, there is the 

potential for events and consequences that 

constitute opportunities for benefit (upside) or 

threats to success (downside). 

 Risk Management is increasingly recognised as 

being concerned with both positive and 

negative aspects of risk. Therefore this standard 

considers risk from both perspectives. 
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 Risk management is a central part of any 

organisation’s strategic management. It is the 

process whereby organisations methodically 

address the risks attaching to their activities 

with the goal of achieving sustained benefit 

within each activity and across the portfolio of 

all activities. 

 The focus of good risk management is the 

identification and treatment of these risks. Its 

objective is to add maximum sustainable value 

to all the activities of the organisation. 
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 كمبود بودجه براي توسعه صنعت پتروشيمي•

 سال آينده 4كم شدن سهم بازار ايران در خاورميانه در •

 2015كاهش قيمت نفت و در نتيجه قيمت هاي پتروشيمي در سال •

كاهش اهرم رقابت پذيري قيمت پايين خوراک در كشور با توجه به افزايش •

 قيمت گاز

 كاهش مداوم سهم بازار در ايران•

 ورود بازيگران  بعضا داخلي•

 ناهماهنگي در برنامه ريزي فروش به دليل تناوب در توليد و فروش مجتمع ها•

 عدم وجود يا شايد امكان تعريف استراتژي مدون و واقعگرايانه•

 افزايش مداوم هزينه هاي توليد، لجستيك و بيمه•

 عدم رغبت به ورود و سرمايه گذاري در صنايع مصرفي پايين دستي•
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 Risk identification sets out to identify an 

organisation’s exposure to uncertainty. This 

requires an intimate knowledge of the 

organisation, the market in which it operates, 

the legal, social, political and cultural 

environment in which it exists, as well as the 

development of a sound understanding of its 

strategic and operational objectives, including 

factors critical to its success and the threats and 

opportunities related to the achievement of 

these objectives. 
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 Risk identification should be approached in a 

methodical way to ensure that all significant 

activities within the organisation have been 

identified and all the risks flowing from these 

activities defined. 
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 Strategic 
 Operational 
 Financial 
 Compliance 
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 These concern the long-term strategic 
objectives of the organisation. They can be 
affected by such areas as capital availability, 
sovereign and political risks, legal and 
regulatory changes, reputation and changes in 
the physical environment. 

 
تلگرام ورود) کار و کسب مدل تکنولوژی، تغییر رقبا، ورود 

 ادغام مدیره، هیئت ترکیب در تغییر ،(است پیامک برای ریسکی
 بانکی سود نرخ تغییر مثالً) کننده مصرف رفتار تغییر ها، شرکت

 (دهد می تغییر گذاری سرمایه در را مردم رفتار
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 These concern the day-today issues that the 
organisation is confronted with as it strives to 
deliver its strategic objectives.. 

 
 
(عمدی انسانی خطای)تقلب انسانی، خطای سیستمی، خطای 

  .هستند عملیاتی ریسک
آنتن کارافتادن از شبکه، کیفیت افت مخابرات، حوزه در مثال 

   .است  اس تی بی های
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 These concern the effective management and 
control of the finances of the organisation and 
the effects of external factors such as 
availability of credit, foreign exchange rates, 
interest rate movement and other market 
exposures. 

 Finance credit liquidity risk 
 
شده داده قرض وام و پول یا و کار و کسب برای نقدینگی کمبود 

  .دهد نمی پس مشتری ولی است
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 These concern such issues as health & safety, 
environmental, trade descriptions, consumer 
protection, data protection, employment 
practices and regulatory issues. 

 
و مرکزی بانک باالدستی قوانین مقررات، و قانونی مسائل ... 
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های هزینه که است ریسک مدیریت از مثالی اتومبیل بیمه  
  شده ذکر مختلف بندهای در و محاسبه حادثه انواع وقوع
 .است

  مثالً ماشین بدنه برای بیمه سهم بیمه، هزینه مختلف بندهای در
 تومان میلیون 5 حدود سقف تا که است تومان هزار 100 حدود

  100 حدود هم فوت یا جرح به منجر تصادف در و کند می پرداخت
  بیمه میلیون 200 از بیش سقف تا ولی است بیمه سهم تومان هزار

  احتمال و است کم خیلی دومی احتمال چون .کند می پرداخت
  کل در و شود می گیری اندازه کل ریسک .است بیشتر خیلی اولی

 .شود می تومان هزار 800 حدود بیمه هزینه
میزان مثال عنوان به نیز کاال کننده تولید شرکت یک در 

  احتمال ضربدر جدید کاالی یک معرفی در تأخیر ماه هر هزینه
 کاال آن معرفی و تولید های ریسک از یکی علت هر به تأخیر

 .باشد می
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  objective probability یا عینی احتمال
 تحلیل براساس و واقعی شرایط در که میشود اطالق احتمالی به

   میگردد براورد موجود شرایط دقیق
 آنها تحلیل و قبل سالهای در حادثه تعداد مثال

 نرخ افزایش و دستگاهها استهالك روند به واقعی محاسبه در
   کرد دقت باید نگهداری مدیریتی تدابیر چنین هم و تصادف

  subjective probability یا ذهنی احتمال
   میگردد برآورد مجازی شرایط در که میشود اطالق احتمالی به

 نتیجه در و کشوری آمار طبق جاده در تصادفات نرخ مثال
  سیستم نقلیه وسایط برای حادثه وقوع احتمال تخمین

48 



 چه با که این و ریسک یک به مربوط قطعیت عدم برآورد :احتمال
 تواند می احتماالت این دهد، رخ تواند می احتمالی

 خیلی / زیاد / متوسط / کم / کم خیلی مثل،) توصیفی صورت به
  بیان ،(درصد 99 تا 1 محدوده در مثالً) یکم صورت به یا و (زیاد

 .شوند
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 یک روی بر تواند می وقوع صورت در ریسک یک که تأثیری برآورد
 به توان می نیز را این .باشد داشته سازمان اهداف از مورد چند یا

 - زیاد خیلی / زیاد / متوسط / کم / کم خیلی مثل،) توصیفی صورت
 بیان ( غیره یا دالر ها، روز مثل) کمی صورت به یا و ( الف جدول

  به است منفی صورت به تأثیر تهدیدها، ارزیابی در :توجه) . کرد
  غیره کارکرد، قابلیت کاهش هزینه، افزایش زمانی، تأخیر مثال عنوان

 مثالً شود، می دیده مثبت صورت به تأثیر ها، فرصت ارزیابی در .
 و کارکرد قابلیت افزایش هزینه، جویی صرفه موعد، از زودتر تحویل

 غیره
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 مورد ها ریسک بندی اولویت برای که است بعد بدون عدد یک
 ضرب از و بوده یک و صفر ریسکربین مقدار . گیرد می قرار استفاده

 یک و صفر بین دو هر که) تأثیر مقدار در احتمال مقدار کردن
  0.5 / 0.3 / 0.1 صورت به احتمال مقادیر .آید می دست به ( هستند

 به زیاد خیلی/زیاد/متوسط/کم/کم خیلی برای ترتیب به / 0.9 /0.7/
 یک و صفر بین اعداد صورت به نیز تأثیر مقادیر .شوند می برده کار
 می استفاده زیاد خیلی/زیاد/متوسط/کم/کم خیلی برای ترتیب به

  .شود
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  فرصت از مشترک تعریف = سازمان در ریسک از مشترک تعریف
 تهدیدها و ها

  پاسخ در ناهماهنگی = سازمان در ریسک از مشترک تعریف عدم
 سوزی فرصت و تهدیدها به

 
  را خود ریسک بخش هر
 منتقل دیگری بخش به

   مالی بخش مثالً .کند می
 هزینه استقراض با سازمان

 بخش و برد می باال را تولید
 دهد می کاه را کیفیت تولید

 .کرد خواهد ضرر بازاریابی و
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 افراد = سازمان در فرصت و ریسک از مشترک تعریف عدم
  مجموعه حالت بهترین در یا خود منافع شناسایی دنبال به باالجبار

  مکان نقل جهت مناسب فرصت مترصد دائماً و بوده خود به مربوط
 .هستند ریسکتر کم جای به
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  است این ریسک مدیریت و ریسک مباحث در اصلی فرض پیش
  و شفاف تعریف یک توان می بررسی دست در موضوع یک برای که

  احتماالت و آینده وقایع رو، پیش و حاضر حال مسائل از روشن
  موجود متغیرهای و گیری تصمیم برای ممکن های انتخاب آنها،

  مدلسازی، را مختلف سناریوهای اساس براین و آورد بدست
 .کرد مدیریت و مقایسه
  یک در و بوده کمی عموماً ریسک مدیریت اساس بر های تحلیل

  اعداد با بازی و گذاری سرمایه مالی، مهندسی ادبیات از چهارچوبی
 .شوند می تعریف مختلف سناریوهای و

 .است مدیریت قابل پس .است گیری اندازه قابل ریسک پس
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یا رسد می تومان 5000 به دالر مثالً دانیم می را اثر اوقات گاهی 
  عدم حالت این به دانیم؛ نمی را احتمال ولی شود می گران خانه

 .شود می گفته محدود( Restricted Uncertainty)قطعیت
  احتمال هم و اثر هم یعنی .باشد سنجش قابل باید ریسک بنابراین

 .باشد محاسبه قابل
  می سناریوسازی حالت این در دانیم؛ نمی نیز را اثر اوقات گاهی
  40 ، 30 گزینه چند دانیم نمی آتی سال در را نفت قیمت مثالً شود

  حالت که دانیم نمی نیز را احتمال و  کنیم می تعیین را دالر 50 و
 (Radical Uncertainty) شود می ای پیچیده
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برای فرد مثالً دارد؛ وجود منطقی %100 قطعیت، حالت در 
  می زودتر ساعت دو رسد، می قرارش به شود مطمئن اینکه
 رسد؛

و بیشینه را عواید باید و دارد وجود احتمال ریسک، حالت در  
 .نمود کمینه را ضررها

احتمالش دیگر سال نفت قیمت مثالً قطعیت عدم حالت در 
  حالت به و شده سناریوسازی حالت این در .نیست معلوم

 .آید می ریسک
مدیریت قابل ریسک به قطعیت عدم تبدیل مدیریت هنر  

 .میباشد
تعریف مدیریتی مسائل های بسته باید هم رادیکال حالت در  

 .کرد مدیریت را مشخص مسئله چند سردرگمی جای به و کرد
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و شک مانند دیگری معانی به توان می را قطعیت عدم پدیده  
  شرایط، بودن نامعین و نامشخص اطمینان، عدم دودلی، تردید،

  آنقدر رو پیش وضعیت .کرد ترجمه هم ثباتی بی و بالتکلیفی
 بر را ... و ریسک مدیریت ابزار توان نمی که است مبهم و گنگ

 .کرد اعمال آن
معموالً و جدید پدیده یک حقیقت در آمده پیش حالت  

  پوششی در آشنا موضوع یک نه است ساز مشکل و چالشی
  موقعیت از شفاف تعریف یک است الزم عمل اینکه با .متفاوت

 های تحلیل از و نیستند واضح مسائل .نیست موجود رو پیش
  برای ممکن ابزارهای و ها انتخاب .کند نمی تبعیت عددی
 .شوند تعریف باید و ندارند وجود خود خودی به گیری تصمیم
 شانس بینی پیش جهت احتماالت و نبوده مشخص اهداف

 .نیستند گیری اندازه قابل نیز اهداف به دسترسی
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کارآفرینان برای کشور اقتصادی وضعیت 
مسکن رکود 
فردی نقدینگی برای سریع تصمیم 
کشور در ها سازمان برخی زدگی دالل 
در جمعیت تمرکز و انرژی باالی مصرف ترافیک، و آب بحران  

  تهران
غالباً و کار کم تفاوت، بی شهروندان/کارمندان مدیریت 

 زیاد انتظارات با طلبکار
نرخ رشد و رکود عین در اجتماعی نشاط داشتن نگه باال  

 بیکاری
زیاد طبقاتی شکاف با کالنشهرهای مدیریت 

 Made in china 
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 PMBOK (الف
  Q850 شماره به کانادا ریسک مدیریت ملی استاندارد(ب
 (2002 در مجدد تأیید و 1997 سال)
  استاندارد موسسه توسط که انگلستان کشور استاندارد (ج

 .است شده تهیه کشور آن
  به نیوزلند/استرالیا در ریسک مدیریت ملی استاندارد (د

 (2004 سال) آن سازی پیاده راهنمای و 4360 شماره
 ISO31000 استاندارد(ه
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 برنامه ریزی مدیریت ریسک(Risk Management 

Planning) 
 شناسایی ریسک(Risk dentification) 
 ارزیابی ریسک(Risk Analysis) 
 برنامه ریزی واکنش به ریسک(Risk Response 

Planning) 
 کنترل و نظارت ریسک(Risk monitoring and 

control)  
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نوع با رابطه در ریسک، مدیریت ریزی برنامه مرحلة در  
  در ریسک مدیریت های فعالیت هدایت نحوة و رویکرد
  باید ، مرحله این در .شود می گیری تصمیم سازمان

  و توجه میزان و نوع سطح، که شود حاصل اطمینان
  های ریسک تناسب به ریسک، مدیریت به اهمیت
  بهینه و کافی زمان و منابع سو یک از تا ،است سازمان

  و شود گرفته نظر در ریسک مدیریت های فعالیت برای
  ریسک ارزیابی برای را توافقی مورد مبنای دیگر طرف از
 .نماید ایجاد ها
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اطمینان ریسک، مدیریت ریزی برنامه مرحله از هدف  
  پروژه نفعان ذی تمامی که است موضوع این از یافتن

  از کرده، پیدا پروژه اهداف به نسبت مشترکی دیدگاه
  و داشته آگاهی ریسک مدیریت فرایند مقاصد و اهداف
 .اند کرده درك را ریسک مدیریت برای شده توافق رویکرد

ریسک مدیریت برنامة نام به مدرکی مرحله این خروجی  
Risk Management Plan استراتژی بیانیة یا  

 است Risk Strategy Statement ریسک
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نوع با رابطه در ریسک، مدیریت ریزی برنامه مرحلة در  
  در ریسک مدیریت های فعالیت هدایت نحوة و رویکرد
  باید ، مرحله این در .شود می گیری تصمیم سازمان

  و توجه میزان و نوع سطح، که شود حاصل اطمینان
  های ریسک تناسب به ریسک، مدیریت به اهمیت
  بهینه و کافی زمان و منابع سو یک از تا ،است سازمان

  و شود گرفته نظر در ریسک مدیریت های فعالیت برای
  ریسک ارزیابی برای را توافقی مورد مبنای دیگر طرف از
 .نماید ایجاد ها
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فرآیند کردن آغاز برای مقدماتی اقدامات که ن آ از پس 
  وارد توان می شد، انجام کامل صورت به ریسک مدیریت

  یعنی ریسک، مدیریت فرایند چرخة در اول قدم
 . شد ریسک شناسایی

کردن ثبت و ساختن نمایان ریسک، شناسایی از هدف  
  از پیش نامعین، اتفاق تعداد بیشترین به مربوط جزئیات

  تا گردد می موجب امر این .هاست آن افتادن اتفاق
  ها ریسک با برخورد برای الزم مدیریتی فضای بتوان
 .کرد ایجاد ها آن احتمالی وقوع از پیش
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  ،در حقیقت ، متداول ترین اشتباه در شناسایی ریسک
، و  واقعیریسک ، منشأ ریسکناتوانی در تمایز بین 

 . استتأثیر ریسک 
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یا و سازمان در که هستند شرایطی از ای مجموعه یا قطعی های اتفاق :منشأ  
  از هایی مثال .شوند می قطعیت عدم بروز باعث و داشته وجود آن محیط در
 ضرورت توسعه، حال در کشور یک در پروژه انجام به نیاز :از هستند عبارت آن

  این یا ماهر، پرسنل نبود نشده، امتحان جدید تکنولوژی یک بکارگیری
 .است نداده انجام را مشابه ای پروژه هرگز سازمان که واقعیت

متأثر را سازمان اهداف افتادن، اتفاق صورت در که هایی قطعیت عدم ریسک  
 هدف و حدود که این امکان : از هستند عبارت آن از هایی مثال .کرد خواهند

 یا سود نرخ که این احتمال نشود، برآورده وری بهره برای شده گرفته نظر در
 انتظارات آنکه احتمال شود، نوسان دچار (تسعیر) خارجی ارز تبدیل نرخ

 برنامه از زودتر را کار پیمانکار اینکه احتمال یا نشود، درك درستی به کارفرما
 .دهد تحویل

منفی، یا مثبت صورت به پروژه، اهداف در نشده بینی پیش انحرافات :تأثیر 
  هستند عبارت آن از هایی مثال .کرد خواهند بروز ریسک وقوع نتیجة در که
  توافق عملکرد به دستیابی در شکست شده، تصویب بودجة از رفتن فراتر :از

 .کار از بخشی تحویل در برنامه از بودن جلوتر یا قرارداد، در شده
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یا و سازمان در که هستند شرایطی از ای مجموعه ا قطعیی های اتفاق :منشأ  
  از هایی مثال .شوند می قطعیت عدم بروز باعث و داشته وجود آن محیط در
 ضرورت توسعه، حال در کشور یک در پروژه انجام به نیاز :از هستند عبارت آن

  این یا ماهر، پرسنل نبود نشده، امتحان جدید تکنولوژی یک بکارگیری
 .است نداده انجام را مشابه ای پروژه هرگز سازمان که واقعیت

متأثر را سازمان اهداف افتادن، اتفاق صورت در که هایی قطعیت عدم ریسک  
 هدف و حدود که این امکان : از هستند عبارت آن از هایی مثال .کرد خواهند

 یا سود نرخ که این احتمال نشود، برآورده وری بهره برای شده گرفته نظر در
 انتظارات آنکه احتمال شود، نوسان دچار (تسعیر) خارجی ارز تبدیل نرخ

 برنامه از زودتر را کار پیمانکار اینکه احتمال یا نشود، درك درستی به کارفرما
 .دهد تحویل

منفی، یا مثبت صورت به پروژه، اهداف در نشده بینی پیش انحرافات :تأثیر 
  هستند عبارت آن از هایی مثال .کرد خواهند بروز ریسک وقوع نتیجة در که
  توافق عملکرد به دستیابی در شکست شده، تصویب بودجة از رفتن فراتر :از

 .کار از بخشی تحویل در برنامه از بودن جلوتر یا قرارداد، در شده
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یا و سازمان در که هستند شرایطی از ای مجموعه ا قطعیی های اتفاق :منشأ  
  از هایی مثال .شوند می قطعیت عدم بروز باعث و داشته وجود آن محیط در
 ضرورت توسعه، حال در کشور یک در پروژه انجام به نیاز :از هستند عبارت آن

  این یا ماهر، پرسنل نبود نشده، امتحان جدید تکنولوژی یک بکارگیری
 .است نداده انجام را مشابه ای پروژه هرگز سازمان که واقعیت

متأثر را سازمان اهداف افتادن، اتفاق صورت در که هایی قطعیت عدم ریسک  
 هدف و حدود که این امکان : از هستند عبارت آن از هایی مثال .کرد خواهند

 یا سود نرخ که این احتمال نشود، برآورده وری بهره برای شده گرفته نظر در
 انتظارات آنکه احتمال شود، نوسان دچار (تسعیر) خارجی ارز تبدیل نرخ

 برنامه از زودتر را کار پیمانکار اینکه احتمال یا نشود، درك درستی به کارفرما
 .دهد تحویل

منفی، یا مثبت صورت به پروژه، اهداف در نشده بینی پیش انحرافات :تأثیر 
  هستند عبارت آن از هایی مثال .کرد خواهند بروز ریسک وقوع نتیجة در که
  توافق عملکرد به دستیابی در شکست شده، تصویب بودجة از رفتن فراتر :از

 .کار از بخشی تحویل در برنامه از بودن جلوتر یا قرارداد، در شده
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" است ممکن جدید، افزار سخت از استفاده نتیجة در  
  اتفاق سیستم یکپارچگی در ای منتظره غیر اشکاالت

 »گردد اضافه هزینه به منجر میتواند که ،افتد
" صورت این در ،کنیم سپاری برون را تولید باید ما  

  انتخاب شریک از جدیدی کارهای بتوانیم است ممکن
  و وری بهره افزایش به منجر که بگیریم یاد شده

 "گردد سودآوری
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مستندات بررسی 
فکری طوفان 
دلفی روش 
مصاحبه 
دالیل ای ریشه شناسایی 
ها لیست چک 
معلول و علت نمودار 
جریان نمودار 
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  فرایند در بعدی گام ها، ریسک شناختن از پس شود تصور است ممکن
  و کسب برای تصور این .آنهاست به دهی پاسخ نحوة بررسی ریسک مدیریت

  ها فعالیت دسته این در . است صحیح محدود و کوچک های پروژه و کارها
  شناسایی زمان در توان می حتی دارند، وجود ریسک معدودی تعداد که

  های پروژه اکثر در لیکن . نمود تعیین نیز را آن به پاسخ چگونگی ، ریسک
 آن تمام بررسی و متعدد ها ریسک تعداد . نیست حاکم وضعیت این بزرگ

  ها ریسک مدیریت برای است منطقی ،رو این از . است پرهزینه و بر زمان ها
  اولویت ترتیب به و ارزیابی را ها آن ا ابتد ، کدام هر با مواجهه نحوة بررسی و
 کنیم مرتب اهمیت و
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  به و است کمتری تالش نیازمند کیفی ارزیابی های روش معمولی، طور به
  و ها تخمین بر ها، روش این در کار اساس . ست اجرا قابل سادگی

  رتبه در معموالً روش این کاربرد . است استوار جمعی یا فردی برآوردهای
  جمله از بعدی، های اقدام برای ها ریسک نسبی اولویت تعیین و بندی

 .است ریسک به گویی پاسخ ریزی برنامه یا کمی ارزیابی
  چند یا یک وقوع صورت در که است غیرقطعی شرایطی یا رویداد ریسک
 است تعمق قابل نظر دو از جمله این .میدهد قرار تأثیر تحت را سازمان هدف

  منفی یا مثبت تواند می که سازمان اهداف گرفتن قرار تأثیر تحت اول
 و قطعیت عدم بحث دوم .گردد می تهدید یا فرصت به تعبیر آن از که باشد

  دو به وابسته کامالً ریسک هر اهمیت و بزرگی .است رویداد بودن احتمالی
 و شناخته کامالً عامل دو این باید آن گیری اندازه برای و است شده یاد عامل

  و وقوع احتمال بعد دو بر مبتنی ریسک ارزیابی رو، این از .شوند بررسی
 است آن تأثیر
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  تواند، می و دارد راهنمایی جنبه تنها شده یاد مقادیر
 ای نکته .کند تغییر کننده برآورد نظر با مورد حسب

  هرگز که است این شود دقت آن به حتماً باید که
 . کرد استفاده مقادیر در 100 یا صفر مقادیر از نباید
 وقوع یا وقوع عدم در قطعیت معنای به مقدار دو این

 تناقض در ریسک معنای با و است پدیده حتمی
 .است



86 



87 



88 



89 



90 

 فرصت در وضعیت بهترین) تأثیر سطح باالترین بر تمرکز با P-Iماتریس در تأثیر و احتمال ترکیب نمایش حل، راه یک1)
 و زمان بر کمتأثیر متوسط، وقوع احتمال دارای ریسکی هرگاه مثال عنوان به .است ( تهدیدها در وضعیت بدترین و ها

  زیاد تأثیر واقع در  گیرد؛ می جای " زیاد تأثیر/ متوسط احتمال" ناحیه در  ،P-I ماتریس در باشد هزینه بر زیاد تأثیر
 با برخورد نحوة ترین متداول و ترین ساده ، روش این . است کرده غلبه زمان به مربوط کم تأثیر بر هزینه به مربوط
 .باشند مؤثر خود جای در است ممکن که است تر اهمیت کم اطالعات رفتن بین از آن ضعف نقطه و هاست ریسک

 روش این حاصل .است ( غیره و کیفیت هزینه، زمان،) هدفها تعداد برابر متعدد ارزیابی های ماتریس از استفاده دوم راه2)
 .زاست مشکل و پیچیده ها آن در ها ریسک تکرار و ها ماتریس تعدد دلیل به

 اهداف روی بر تأثیر تعداد به ریسک هر ولی .شود می استفاده ماتریس یک از باالست، روش دو ترکیب که سوم روش در3)
 یک با را ماتریس در ریسک حضور بار هر توان می سردرگمی، از جلوگیری برای .شود می تکرار ماتریس در مختلف،
 بر تأثیر نمایش برای C یا و زمان بر تأثیر برای  Tاندیس از استفاده ، مثال عنوان به) کرد مشخص (اندیس) شاخص

 تواند می ولی کند می حفظ را ها ریسک به مربوط اطالعات همه اگرچه روش این . شود مشخص نیز تأثیر نوع تا (هزینه
 .گردد ماتریس شدن پیچیده به منجر ها، ریسک تعداد بودن زیاد صورت در

 احتمال با ریسکی مورد در مثال عنوان به . باشد خود متوسط محل در ریسک گرفتن قرار تواند می دیگر روش کی4)
 می جای متوسط تأثیر/ متوسط احتمال محل در ریسک ،( هزینه بر زیاد تأثیر و زمان بر کم تأثیر) تأثیر دو و متوسط

 معتبر نیز آمده دست به جدول و شود می ضروری اطالعات رفتن دست از باعث ولی است ساده چه اگر روش این .گیرد
 .بود نخواهد مفید و
 بعدی سه ماتریس از توان می مثال عنوان به . باشد بعدی چند P-I ماتریس یک کارگیری به تواند می دیگر گزینة5)

 نظری صورت به روش این اگرچه . کرد استفاده هزینه روی تأثیر و زمان روی تأثیر وقوع، احتمال نمایش برای (مکعب)
  .است مشکل آن درك و خواندن حتی عالوه به و بوده بعد سه به محدود عمل در ولی است، صحیح
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ماتریس در آمده دست به امتیاز اساس بر ها ریسک بندی رتبه امکان P-I 
10 یا گیرند می قرار قرمز ناحیه در که هایی ریسک مانند ها ریسک ترین مهم شناسایی  

 .فهرست برتر ریسک
ماتریس کمک به ، ها ریسک به پیشنهادی های پاسخ تأثیر میزان ارزیابیP-I توان می  

 .کرد مشاهده پاسخ اعمال از وپس پیش را ریسک هر مرتبه
امتیاز سازمان، معرض در های ریسک مختلف انواع مقایسه P-Iکدام هر برای توان می را  

  به تبدیل جای به) نمود مقایسه هم با و کرد محاسبه جداگانه سازمان های استراتژی از
 .(پولی یا زمانی واحد های مقیاس

ماتریس در موجود امتیازهای تمام . پروژه معرض در ریسک کلی تحلیل P-Iتوان می را  
  های تحلیل . است ریسک معرض در پروژه حد چه تا کلی طور به داد نشان و کرد جمع
 .است کرده تغییر حد چه تا پروژه کلی ریسک دهد نشان تواند می بعدی

یک گرفتن مانند) کدام هر ریسک امتیاز اساس بر پروژه انجام مختلف های گزینه مقایسه  
  مختلف های پیشنهاد مقایسه .( سازمانی درون صورت به کار انجام یا جزء پیمانکار
 .داد انجام ترتیب بدین توان می نیز را ها مناقصه در شده دریافت
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قطعیت عدم حذف :اجتناب 
گروه به ریسک مسئولیت یا / و مالکیت انتقال :انتقال  

 .ثالث
تر پایین حد تا معرض، در ریسک مقدار کاهش :تعدیل  

 .پذیرش قابل ریسک آستانة از
های ریسک پذیرش و شناخت تشخیص، :پذیرش  

  کنترل برای اقداماتی و راهکارها ریزی طرح و باقیمانده
 .آنها پایش و
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وقوع تا است ریسک - منشأ بین ارتباط قطع دنبال به استراتژی این  
  - ریسک بین ارتباط قطع بدنبال همچنین ،سازد ناممکن را ریسک

  نداشته پروژه اهداف روی تأثیری ریسک، وقوع صورت در تا است تأثیر
 .باشد

حذف منظور به پروژه ی برنامه تغییر از است عبارت ریسک از اجتناب  
  تیم هرچند . ریسک تأثیر از پروژه اهداف حفظ یا وضعیت یا ریسک
  نماید، حذف را ریسک دارای رویدادهای تمام تواند نمی هرگز پروژه

 .گردد اجتناب خاص های ریسک بعضی از است ممکن
می پدیدار پروژه ابتدای در که را ریسکی دارای رویدادهای از بعضی  

  بهبود اطالعات، کسب الزامات، واضح بیان طریق از توان می شوند
  برای محدوده کاهش . د نمو فصل و حل تخصص فراگیری یا ارتباطات
  یک اتخاذ زمان، یا منابع افزودن باال، ریسک با های فعالیت از اجتناب
  یک از ناب اجت یا نو رویکرد یک جای ه ب شده ه شناخت رویکرد

 .باشند اجتناب از هایی نمونه توانند می ناشناخته فرعی پیمانکار
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با همراه ریسک یک پیامد انتقال درصدد ریسک انتقال 
  انتقال . باشد می ثالث شخص به آن واکنش مالکیت
 سادگی به بلکه نماید نمی حذف را ریسک ریسک،

 .کند می واگذار دیگری شخص به را آن مدیریت مسؤولیت
های ریسک با مواجهه در ریسک مسؤولیت دادن انتقال 

 همیشه تقریباً ریسک انتقال . باشد می اثربخش بسیار مالی
 پذیرنده شخص به ریسک بیمه حق یک پرداخت متضمن

 بیمه، از استفاده شامل پرداخت این . باشد می ریسک ی
 می ها گارانتی و ها وارانتی عملکردی، های نامه ضمانت

 .باشد
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نامطلوب ریسکِ دارای رویداد یک پیامدهای یا و احتمال کاهش خواستار تعدیل 

 وقوع احتمال ش کاه جهت زودهنگام اقدام . باشد می پذیرش قابل آستانه یک تا

  وقوع از بعد پیامدهای جبران جهت در سعی از پروژه بر آن تأثیر یا ریسک یک

 و ریسک احتمال به توجه با بایست می تعدیل های هزینه . است تر اثربخش آن

   .باشند مناسب آن پیامدهای

کاهش را مشکل که جدید راهکار یک اجرای صورت به تواند می ریسک تعدیل 

  پیچیدگی دارای فرایندهای پذیرش مثال، عنوان به  پذیرد ام  انج داد، خواهد

 ی فروشنده یک انتخاب یا بیشتر ای لرزه یا مهندسی های ایش آزم اجرای ،کمتر

 که باشد ای گونه ه ب شرایط تغییر ی ده ن دربرگیر تعدیل است ممکن .پایدارتر

 زمان به مان ز یا منابع افزودن مثال، عنوان به  یابد کاهش ریسک وقوع احتمال

   .بندی
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دارد تصمیم پروژه تیم که است این نمایانگر تکنیک این  
  ندهد تغییر ریسک یک با مواجهه در را پروژه ی برنامه

  مناسب واکنش راهبرد هیچ شناسایی به قادر اینکه یا
 .باشد نمی دیگری

تواند می فعال پذیرش دهد، رخ بایست می ریسکی اگر  
  .اشد ب اجرا برای اقتضایی ی برنامه یک تکوین متضمن
  در و باشد نمی اقدامی هیچ مستلزم منفعل پذیرش
  به را آنها به پرداختن دهند، رخ ها ریسک که صورتی

 .کند می واگذار پروژه تیم
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می تعریف شده، شناسایی های ریسک برای که پاسخی هر 
 روشن .شد خواهد ریسک وضعیت تغییر به منجر شود،
 شود می طراحی ریسک وضعیت بهبود برای پاسخ، که است

 که گونه همان لزوماً پاسخ که بود مطمئن توان نمی ولی ،
 .کرد خواهد عمل است شده ریزی برنامه

ثانویه های ریسک ، پاسخ یک اجرای از حاصل های ریسک 
 از ناشی ثانویه های ریسک است الزم .شوند می نامیده
 همان به و شوند شناسایی اصلی های ریسک به پاسخ

 . گیرند قرار ارزیابی مورد اصلی های ریسک ترتیب
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ها، ریسک از یک هر برای ،ریسک به گویی پاسخ ریزی برنامه مرحله در  
  باید لیکن .شود می گرفته نظر در ریسک مدیریت برنامه در پاسخی

  طور به و نیستند قطعی و ثابت ماهیت دارای ها ریسک که داشت توجه
  رو، این از . هستند دگرگونی و تغییر حال در شرایط، به توجه با کامل،

  ها پاسخ بخشی اثر و ها ریسک وضعیت فعالیت، طول در است الزم
  گونه هر بروز تا شوند مراقبت و نظارت مستمر طور به شده، اعمال
 .شود مدیریت و شناسایی سازمان های فعالیت در تغییر

مهم های ریسک وضعیت پیگیری   
شده اعمال های پاسخ اثربخشی میزان ارزیابی، 
ها آن به گویی پاسخ برای ریزی برنامه و جدید های ریسک شناسایی   
ریسک مدیریت فرایند مختلف مراحل در بازنگری. 
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با تشکر از توجه شما
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