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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 رویكرد
 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 رویكرد

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  
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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



12 

  ،در حقیقت ، متداول ترین اشتباه در شناسایی ریسک
، و واقعيريسك ، منشأ ريسكناتوانی در تمایز بین 

 . استتأثير ريسك 
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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 تكنولوژی یک بكارگیری
 .است نداده انجام را مشابه ای پروژه هرگز سازمان که واقعیت

متأثر را سازمان اهداف افتادن، اتفاق صورت در که هایی قطعیت عدم ريسك 
  هدف و حدود که این امكان : 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 آنكه احتمال شود، نوسان دچار (تسعیر) خارجی ارز تبدیل نرخ

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

منفی، یا مثبت صورت به پروژه، اهداف در نشده بینی پیش انحرافات :تأثير 
 هستند عبارت آن از هایی مثال .کرد خواهند بروز ریسک وقوع نتیجة در که
  توافق عملكرد به دستیابی در شكست 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 ممكن جدید، افزار سخت از استفاده نتیجة در 
 اتفاق سیستم یكپارچگی در ای منتظره غیر اشكاالت

 »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 ممكن
  و وری بهره افزایش به منجر که بگیریم یاد شده

 "گردد سودآوری
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مستندات بررسي 
فکری طوفان 
دلفي روش 
مصاحبه 
داليل ای ريشه شناسايي 
ها ليست چك 
معلول و علت نمودار 
جريان نمودار 
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