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 چکیده

یابی به اهداف ت که میتوانند بر دستساایی هشناسایی ریسک به معنی کشف و شناسایی ریسک ها به عنوان گام اصلی در مفهوم ریسک است.شناسایی ریسک

بقه بندی ط و معلول.پروژه اثر بگذارند. به منظور شناسایی ریسکها ابزارهای متعددی وجود دارد مثل طوفان فکری، دلفی، مصاحبه، سیاهه و نمودار علت یعملکرد

ریسک  شناسایی کیفیت و بخشی اثر به و ساخته ممکن صورت جامع به را اآنه شناسایی که میآورد فراهم ساختاری (Risk Breakdown Structureها)ریسک

ها را که ممکن است در یک پروژة هایی از ریسکها و زیر گروهساختار، گروه گیرد. اینها در قالب ساختار شکست ریسک انجام میطبقه بندی ریسک .کمک میکند

به توانایی  همچنان که ارزش ساختار شکست کار.شود( نامیده می RBS)اتبی، ساختار شکست ریسکاین ساختار سلسله مر ند.کمعمول بروز کنند، مشخص می

 های مر بوط به پروژه نهفته است.گردد، ارزش ساختار شکست ریسک نیز در فهم جامع ریسکانجام شود برمی تعریف و تبیین جامع کارهایی که باید در پروژه

یکی  ها مناسب باشد.ها و سازمانپروژه توانند برای انواع مختلفمی ( RBSانواع مختلف) شوند.بندی میها طبقهشأ بروز آنها بر اساس مناین ساختار، ریسکدر

ساختار شکست ریسک در طرح جویشگر در این مقاله  است باعث بروز ریسک شوند. از مزایای استفاده از این رویکرد، یادآوری منشأهای متعددی است که ممکن

 معرفی و ارائه میشود. بومی

 ی. بوم یشگرجو، (Risk Breakdown Structure) ساختار شکست ریسکشناسایی ریسک، : کلمات کلیدی

 مقدمه -1
مقصد ریسک پروژه شناسایی، تحليل، برنامه ریزی و کنترل رویدادهای غير قطعی که اثر       

 مثبت یا منفی بر روی اهداف عملکردی پروژه دارند. 
 تبط با ریسک پروژه به شرح زیر ميباشند:تعاریف مر

 ریسک1-1   

تعریف ریسک پروژه براساس ویرایش پنجم راهنمای پيکره دانش مدیریت پروژه عبارت    
است رویداد یا وضعيتی غيرقطعی است که در صورت وقوع، روی یک یا چند هدف پروژه از 

گذارد. )ابراهيمی و منفی میجمله محدوده، زمان بندی، هزینه یا کيفيت، اثری مثبت یا 
 (063،،093دیگران،

رویدادی غير قطعی که اثری مثبت  پروژه عبارت است ازریسک تعریف  ،پروژه النارهنمود  در   
یا منفی بر اهداف عملکردی پنجگانه پروژه)محدوده، زمان، هزینه، کيفيت و ریسک( دارد. 

 (  060،،03)حاجی یخچالی،
 تعاریف زیر آمده: 3موفق با پرینس هایدرکتاب مدیریت پروژه

ای از رویدادهای غير قطعی است که در صورت ریسک چيست؟ ریسک رویداد یا مجموعه   
یابی به اهداف تاثير خواهدداشت. ریسک، ترکببی از احتمال دریافت تهدید یا وقوع، بر دست

ف رویدادی غير قطعی تهدید برای توصي فرصت واقع شده و اندازه تاثير آن بر اهداف است که:
فرصت برای توصيف رویدادی غير  شود که ميتواند تاثير منفی بر اهداف داشته باشد.استفاده می

 قطعی استفاده ميشود که ميتواند تاثير مطلوب بر اهداف داشته باشد.

 مفهوم عدم قطعیت و ریسک -2
صورت معادل و هم در اکثر موارد و در مراودات مصطلح، دو واژة عدم قطعيت و ریسک به    

روند . ولی عدم قطعيت با وجود رابطه تنگاتنگی که با ریسک دارد، معادل معنی به کار می
ریسک نيست و در ادبيات مدیریت ریسک نيز این دو اصطالح به صورت کامالً مجزا به کار 

بيان  برده ميشوند. ریاضيدانان و متخصصان علم آمار تعابير کامالً متفاوتی از این دو واژه
 ميدارند.

، و "تنها موضوع قطعی این است که هيچ قطعيتی وجود ندارد"پلينی فيلسوف یونانی ميگوید:
تنها گذشته مطمئن است و آینده در بهترین حالت تنها محتمل "گوید: اسکار وایلد نيز می

 ."است
مواجه  هایی که سازمانها در فضای تجاری و کاری خود با آنامروزه دامنه عدم قطعيت   

-ها از منشأهای متعدد داخلی یا خارجی ناشی میاین عدم قطعيت ميشوند، بسيار وسيع است.

 گيرند.شوند و محدودة گسترده ای از مسایل فنی، مدیریتی، اجرایی و تجاری را دربرمی
گيرد، نظير وقوع تغييرات در ها به نوع کار و فعاليتی که صورت میبرخی از عدم قطعيت   

های ابداعی و های جدید یا روشها یا اهداف کار، تغيير در فرضيات، استفاده از فناوریخواسته
ها از افراد درگير در کار شامل شوند.  برخی دیگر از عدم قطعيتمواردی مانند آنها مربوط می

مجموعه دیگری از عدم  شوند.سطوح مهارتی یا نرخ های متغير بازده نيروی کار ناشی می
، شامل عوامل بيرونی خارج از محدودة قابل کنترل نظير محيطی که فعاليت اجرا هاقطعيت

 ميشود، وضعيت بازار کار، رقابت، تغيير نرخ برابری ارز، نرخ تورم و یا حتی شرایط جوی هستند.
های بالقوه، هنوز ممکن است این سئوال پيش آید که با وجود این دامنه وسيع از عدم قطعيت

زمانها باید به بررسی عدم قطعيت روی آورند. دليل این امر آن است که بين عدم چرا اصوالً سا
هایی که فعاليتهای خود را با هدف قطعيت و سود )زیان( رابطه مستقيمی وجود دارد. سازمان

های اجتناب ناپذیری کسب سود انجام ميدهند، به این موضوع آگاهی دارند که باید عدم قطعيت
های سود بيشتر در انتظارکسانی است که ریسک ا بتوانند به سود دست یایند.را مدیریت کنند ت

ها را داشته باشند. تفاوت پذیرند، به شرطی که توانایی مدیریت مؤثر این ریسکبزرگتری را می
نظری بين ریسک و عدم قطعيت را ميتوان با تجزیه و تحليل معانی این دو واژه بهتر توضيح 

مشتق شده است، به این  "تاس"ح آليتوریک از کلمه التين آليا به معنی ریسک یا اصطال داد.
معنی که ریسک رویدادی تصادفی است از ميان مجموعه ای از رویدادهای ممکن که شناخته 
شده هستند و احتمال اتفاق افتادن هر یک از رویدادها، قابل اندازه گيری یا تخمين است اما، 

از این رو ، ریسک عبارت از  ز رویدادها از پيش معلوم نيست.پيش بينی دقيق وقوع هرکدام ا
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شود. بروز رویدادی ناشناخته است که در مجموعة شناخته شده از رویدادهای ممکن حاصل می
مشتق شده  "دانش "به معنی  "اپيستم "عدم قطعيت با اصطالح اپيستميک از کلمه یونانی 

یدادهای ممکن، شامل طبيعت رویداد و نيز عدم قطعيت، از فقدان دانش در مورد رو است.
شود .از این رو، عدم قطعيت رویدادی ناشناخته است که احتمال وقوع هر یک از آنها ناشی می

از ميان مجموعة ناشناخته از رویدادها رخ ميدهد. ریسک را ميتوان رویدادی اتفاقی و وابسته به 
الً با دانش و شناخت مربوط است .ارتباط بخت و اقبال بيان کرد، در حالی که عدم قطعيت کام
را ميتوان  "اپييستميک "و  "آليتوریک "بين ریسک و عدم قطعيت و تمایز بين اصطالح های 

در دو جمله خالصه نمود: ریسک، عدم قطعيتی است که امکان اندازه گيری آن وجود دارد. عدم 
 قطعيت، مقوله ای غير قابل اندازه گيری است.

 هایت در پروژهعدم قطع 2-1 
های مدیریت پروژه از ها قابل مالحظه است و بسياری از فعاليتگسترة عدم قطعيت در پروژه  

همان مراحل اوليه دورة عمر پروژه، به تبيين و تصميمگيری در مورد مجموعه اقدامات ممکن 
ا، به امکان هپردازد. بخشی از موارد عدم قطعيت در پروژهدر برابر عدم قطعيت های پروژه می

همچنين ميتوان، عدم  گردد.تغيير در معيارهای عملکرد پروژه مانند هزینه، زمان یا کيفيت برمی
قطعيت را به مسایلی مانند ابهام در شناخت رفتار عوامل و نهاد های حاضر در پروژه، نبود 

ای منظور اطالعات، نبود ساختار مشخص برای در نظر گرفتن مسایل مربوط به پروژه، فرضيه ه
این موارد  شده، منابع شناخته شده و ناشناخته انحراف در پروژه و بسياری موارد دیگر ارتباط داد.

توان در چهار ناحيه طبقه بندی کرد:عدم قطعيت درمبانی و برآوردهای پروژه.عدم قطعيت را می
قطعيت در  در طراحی و تدارکات پروژه.عدم قطعيت در اهداف پروژه و اولویت های آنها.عدم

 روابط بين نهادهای حاضر در پروژه.

 هاعدم قطعیت و ریسک در پروژه 2-2    
ها نيز بين دو مفهوم رایج ریسک و عدم قطعيت همان طور که پيشتر گفته شد، در پروژه  

تفاوت وجود دارد که بسيار واقع گرایانه تر از تعاریف پيچيده آنهاست. درك و روشن نمودن این 
منظور کسب اطمينان از تمرکز و هدف گيری صحيح فرایندهای مدیریت ریسک در  تفاوت، به

ها منجر به ریسک ها در پروژهگيرد. واضح است که تمامی عدم قطعيتانجام می "پروژه "
کند؛ یاشرایط شوند. مانند نرخ متغير ارز در مورد سازمانی که اساساً با یک واحد پولی کار مینمی

-های بسته مانند پروژه های زیرزمينی اجرا میهایی که در محيطرد پروژهمتغير جوی در مو

شوند؛ یا تغيير در ضوابط قانونی و مقررات در مورد پروژه ای که خارج از حوز ة نفوذ آن دسته 
ها مقررات است. به این ترتيب واضح است که تنها زیر مجموعة محدودی از تمامی عدم قطعيت

شوند.  حال سوال این است که چه عاملی تعيين ریسک پروژه مطرح می در یک پروژه به عنوان
 شوند؟هایی است که به عنوان ریسک محسوب میکننده عدم قطعيت

ها به ریسک، عامل کليدی و اساسی در تبدیل عدم قطعيت پاسخ، اهداف پروژه سازمان هستند.
که باید تأمين گردد. این اهداف  ها اهداف مشخصی دارنداین واقعيت است که سازمانها و پروژه

در مورد یک سازمان، اهداف استراتژیک آن به شمار ميروند که در شکل عملياتی آن تبدیل به 
شوند. ميزان دستيابی به اهداف، گردند و معموالً در منشور پروژه منعکس میاهداف پروژه می

-ماید و معموالً به صورت گزارهنميزان موفقيت پروژه و به تبع آن موفقيت سازمان را روشن می

های قابل اندازه گيری مثل بهره وری، نرخ بازگشت سرمایه یا سهم بازار، برآورده نمودن اهداف 
شوند. اهداف یک پروژه، از بين کليدی سازمان مانند اهداف عملکردی یا بودجه ای، بيان می

روژه باید آنرا برآورده سازد. کند که تالشهای پتمام حاالت ممکن آینده، مواردی را مشخص می
در مدیریت پروژه این اهداف اغلب به صورت ترکيبی از معيار های زمان، هزینه 
وکيفيت/عملکرد/محدودة کار بيان ميشوند. این سه موضوع، تشکيل مثلثی قوی از معيار های 

همه مدیران  ثابت موفقيت پروژه را ميدهند که عملکرد نهایی پروژه با آن سنجيده ميشود. البته
با تجربه ميدانند که واقعيت به همان سادگی تعریف اهداف و سپس برآورده نمودن همه آنها به 

ها صورت کامل نيست. مدیران هميشه با اهداف متناقض وگاهی ناسازگار سر و کار دارند. پروژه
یدادها و در برآورده کردن تمام اهداف تعریف شده مشکل دارند. از بين بينهایت ترکيبات رو

شرایطی که وجود دارند، تنها یک ترکيب مشخص عمالً به وقوع خواهد پيوست و آینده بالقوه را 
مسأله مطرح برای مدیران سازمان و پروژه این است که از بين  تبدیل به واقعيت خواهد نمود.

ی از دانند کدام یک عمالً به وقوع خواهد پيوست. دامنه وسيعآینده های ممکن پيش رو، نمی
گيرند. برخی از این آینده های محتمل وجود دارند که از زمان حال و شرایط کنونی نشأت می
کنند و برخی دیگر آینده ها مطلوب هستند چرا که کمابيش اهداف و آرمان ها را تأمين می

 مطلوب نيستند و مواردی را که ما عالقه ای به وقوع آنها نداریم، نشان ميدهند. برخی دیگر نيز
در حال حاضرناشناخته است یا به طور کامل غير قابل شناخت هستند. در مواجهه با این موارد، 
مدیران ملزم به انتخاب، تصميمگيری یا سایر اقدامات مشابه هستندگاهی عدم انتخاب یا به 
تعویق انداختن تصميمگيری یا انجام ندادن هيچ عملی نيز شامل این اقدامات ميشود. پيرو هر 

اب، تصميم یا اقدامی، مجموعه ای از شرایط جدید خلق ميشود که در شرایط تغيير نيافته انتخ

پيشين وجود نداشتند. به این ترتيب، بر مبنای تصميمهای گرفته شده یا انتخاب ها و یا سایر 
اقدام ها، موارد احتمالی بيشتری امکان وقوع پيدا ميکند که منجر به دامنه جدیدی از گزینه 

های ممکن، در هر مقطع زمانی، دامنه آینده تمل ميشود که باید در نظر گرفته شود.های مح
متفاوت از آن چيزی است که پيش از اتخاذ هر تصميم وجود داشت و نيز متفاوت از تمامی 

هایی که منجر به دامنه های دیگر در هر زمان گذشته است. تصميم گيری، انتخاب و اقدام
شوند وظيفة تيم مدیریت پروژه است وظيفه ای که به دليل وب میحرکت به سمت اهداف مطل

نمایاند. همانگونه که گفته ماهيت هميشه در حال تغيير آیندههای نامطمئن، بسيار مشکل می
شد، موارد عدم قطعيت بسياری در پروژه ها ممکن است پيش آید. برخی از آنها پتانسيل 

هاست که قت این تعامل بين اهداف پروژه و عدم قطعيتتأثيرگذاری بر اهداف را دارند و در حقي
آورد. ریسک در یک فضای انتزاعی و مستقل وجود نخواهد داشت. ریسک را به وجود می

هميشه ریسک باید مربوط به هدفی باشد و آن را تحت تأثير قرار دهد. اهداف معرف 
کنار هم باید موجود باشند  موضوعاتی هستند که تحت اثر ریسک قرار دارند و این دو عامل در

داشت و آینده کامالً قابل شناخت بود، ریسکی تا ریسک بوجود آید. اگر عدم قطعيتی وجود نمی
به طور مشابه، اگر اهداف به جای ثابت بودن، انعطاف پذیر بود و قابل تغيير تلقی  آمد.پدید نمی

ها با اهداف، علت اصلی به يتداشت. از این رو، تعامل عدم قطعگردید، ریسکی وجود نمیمی
وجود آورنده ریسک پروژه است و تنها عدم قطعيت هایی که پتانسيل تأثير بر اهداف را دارند، 

به عبارت دیگر ، ریسک را ميتوان عدم قطعيتی تعریف  ميتوانند تبدیل به ریسک پروژه شوند.
ير قرار ميدهد. با این کرد که در صورت وقوع، یک یا چند هدف از اهداف پروژه را تحت تأث

تعریف، واژه ریسک را ميتوان در کاربرد های متنوعی مطرح نمود.کاربرد متداول مدیریت 
هایی است که اهداف پروژه را تحت تأثير قرارميدهند. ریسک در پروژه، اداره کردن عدم قطعيت

ه عنوان مثال، یابند. بدر واقع در این نقطه است که انواع ریسک به وجود آمده و توسعه می
هایی که اهداف مالی یا تجاری را های تجاری یا مالی را می توان به صورت عدم قطعيتریسک

های استراتژیک مربوط به اهداف استراتژیک هستند. تحت تأثير قرار ميدهند تعریف کرد. ریسک
چنين برداشتی در مورد ریسک عملياتی، ریسک فنی، ریسک زیست محيطی، ریسک ایمنی، 

نمایش داده شده   (،)یسک بازار و غيره نيز درست است. ارتباط بين ریسک و اهداف درجدول ر
 است. 
 (031،ارتباط بين ریسک و اهداف )نظری، (،جدول )

 مدیریت نوع

 ریسک
 تأثیر تحت اهداف تعریف

 و کلی حالت

 عمومی

 قطعیتی عدم نوع هر ریسک:

 یا یک صورت وقوع، در که

قرار  تأثیر تحت را هدف چند

 .دهد

- 

 ریسک مدیریت

 پروژه

 عدم نوع پروژه: هر ریسک

 وقوع، درصورت که قطعیتی

را  پروژه هدف چند یا یک

 .دهد قرار تأثیر تحت

 کارکرد، ، هزینه زمان،

 حوزة کار، کیفیت،

 مشتری رضایت

 ریسک مدیریت

 کار و کسب

 نوع هر کار: و کسب ریسک

 صورت که در قطعیتی عدم

 هدف چند یا یک وقوع،

 تأثیر تحت را وکار کسب

 .دهد قرار

 سوددهی، قابلیت

 توان بازار، سهم

 بازگشت نرخ رقابتی،

سرمایه،  داخلی

 اعتبار، و شهرت

واگذاری  سهام، قیمت

 بعدی کارهای

 ریسک مدیریت

 ایمنی

 عدم نوع هر ایمنی: ریسک

 وقوع، درصورت که قطعیت

 ایمنی هدف چند یا یک

 .دهد قرار تأثیر راتحت

 و حوادث پایین نرخ

 تطابق سوانح،

 و ایمنی بامقررات

 بهداشت

 ریسک مدیریت

 فنی

 عدم نوع هر فنی: ریسک

 در که قطعیت

 چند یا یک وقوع، صورت

 قرار تحت تأثیر را فنی هدف

 دهد

 کارایی، عملکرد،

قابلیت  اعتماد، قابلیت

 نگهداری

 ریسک مدیریت

 امنیتی

 عدم نوع هر امنیتی: ریسک

 وقوع، تدرصور که قطعیت

را  امنیتی هدف چند یا یک

 .دهد قرار تأثیر تحت

 امنیت اطالعات، امنیت

امنیت  فیزیکی،

 کارکنان امنیت دارایی،
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 ها   بررسی منشأ ریسک در پروژه 2-3 
-ها در ماهيت خود دارای ریسک هستند و پروژههمگان بر این نکته اتفاق نظردارند که پروژه   

سئوال این است که چه چيزی پروژه را ریسک دار ميکند؟ برخی  ی با ریسک صفر وجود ندارد.ا
ها را به طور طبيعی ریسک دار ميکنند، برخی ویژگيها در ساختار پروژه ها حضور دارند که پروژه

 ها به شرح زیرهستند:از آن
که پيشتر انجام نپذیرفته  منحصربه فرد بودن: شامل تعدادی از عناصر و اجزای موجود در پروژه

 است.
اقالم تحویلی پروژه: محصول یا خدماتی که یک پروژه باید توليد کند تا منافع و اهدافی که از 

 رود، به دست آید.اجرای آن انتظار می
های مختلف پروژه و محيط آن که یا به صورت تصریح شده هایی پيرامون جنبهها: فرضفرضيه

تواند مبنای تصميمگيری و تعریف ت اندرکاران پروژه وجود دارد و میو یا تلویحی در ذهن دس
 این موارد، در عمل ميتوانند صحيح نبوده و غير واقع بينانه باشند. مشخصات پروژه باشد.

ها تعيين اهداف و الزامات: مغایرت و گاهی تضاد در معيار هایی که موفقيت پروژه بر اساس آن
 شود.ریسک می می شود، باعث به وجود آمدن

ها، نيازها و اهداف متغيرو همپوشا و گاهی اوقات تضاد بين ذینفعان متفاوت پروژه : خواسته
اهداف ذینفعان شامل اعضای تيم پروژه، مدیریت پروژه، مشتریان، تأمين کنندگان و پيمانکاران 

 فرعی، همگی به صورت غيرقابل پيش بينی، نيرو های مولد تغيير هستند.
 شود، شامل محيط خود پروژه و محيط سازمان آن،حيطی که پروژه در آن انجام میمحيط: م

وسيعتر جامعه که توسط مردم، عوامل سياسی، اجتماعی، اقتصادی و اخالقی تحت  حتی محيط
معموالً خارج از محدودة قابل کنترل پروژه است، منشأ مهمی از ریسک  تأثير واقع ميشود و

 است.

 یسکدسته بندی مفهومی ر -3
همانطور در پيش گفته شد، ریسک در پروژه ها از تأثير عدم قطعيت بر اهداف به وجود ميآید. 
حال سئوال این است که آیا تأثير ریسک، هميشه زیانبار و کامالً منفی است؟ این سئوال 

ها زیانبار هستند که ميتوان برخی ریسک موضوع بحث جدی ميان کارشناسان ریسک است.
ما را کمک ها، ميتوانند در رسيدن به اهدافناميد. ولی برخی دیگر از ریسک "دیدته "آنها را 

ها، بویژه اطالق کرد. درك ارتباط بين تهدیدها و فرصت "فرصت "توان نمایند که آن ها را می
ها حائز اهميت خاصی است. برخی افراد ادعا ميکنند ها و مدیریت ریسک پروژهدر امور پروژه

خودی خود وجود ندارند، بلکه تنها نتيجه عدم حضور تهدیدهای شناخته شده ها به فرصت
را می  "پيمانکار در تحویل تجهيزات مورد نظر تأخير نماید "هستند. برای مثال این تهدید که 

مربوط کرد . همچنين  "پيمانکار زودتر تجهيزات را تحویل خواهد داد "توان با این فرصت که 
نرخ سود بانکی "توان با این فرصت که را می "خ سود بانکی افزایش یابد نر"این تهدید را که 
. "ها، فقدان تهدیدها نيستندفرصت"توان گفت کهاز طرفی می مربوط نمود. "پایين خواهد آمد 

های متمایزی وجود دارند که شانس بهبود دادن اهداف، تحویل زودهنگام، هزینة کمتر، فرصت
بود رقابتی بودن، افزایش اعتبار و شهرت شرکت و غيره را فراهم افزایش رضایت مشتری، به

مينمایند. به عنوان نمونه ميتوان از افزایش قيمت نفت در بازار جهانی نام برد که دست 
کند و امکان تکميل به ها باز میکارفرمایان دولتی را درتأمين به موقع بودجه مورد نياز پروژه

ازد. البته در ذهن مردم و حتی مدیران، ریسک بيشتر با کلمه خطر سها را فراهم میموقع پروژه
های مترادف است. شاید علت این موضوع این باشدکه تمرکز تنها بر موفقيت پروژه و ریسک

و به شکل کامالً منفی شده "تهدید "مربوط در مورد نيل به آن، منجر به تعریف ریسک از دید 
پروژه از دید هزینه سنجيده شود، در این صورت ریسک را  است. به عنوان مثال، هرگاه موفقيت

ميتوان از دید تهدیدی که مانع کاميابی پروژه در بعد هزینه است تعریف کرد. این مسأله از زاویه 
دیگری نيز قابل بررسی است. روحيه باالی تيمی همانگونه که در مدیریت دارای نقش محوری 

دارد. اگر تيمی غرق در تالش برای خنثی سازی  است، در مدیریت ریسک نيز نقش اساسی
درحالی که جستجوی جامع  تهدیدها شود، ميتواند روحيه تيم مدیریت پروژه را تخریب کند.

ها ميتواند پایه ای برای ایجاد روحيه باال در تيم مدیریت پروژه باشد.  باید برای یافتن فرصت
تهدیدها موجودند و هر دو باید مدیریت  ها و همدانست در هر موقعيت تصميمگيری هم فرصت

ها و تهدیدها را می شوند. تمرکز بر روی یکی نباید منجر به حذف توجه به دیگری شود. فرصت
توان جداگانه بررسی کرد، اما بندرت این دو از هم مستقل هستند. برای کاهش یاخنثی کردن 

به ندرت  هبود کارایی وجود دارد.هایی برای بتهدید های بالقوه، همواره امکان ارایه فرصت
های مربوط، به مصلحت خواهد بود، تمرکز برکاهش تهدیدها بدون در نظر گرفتن فرصت

ها بدون توجه به تهدیدهای مربوط، به صالح نخواهد بود. درست همانگونه که پيگيری فرصت
باید بر روی واضح است که اگر قرار باشد مدیریت ریسک به شکل مؤثری به کار گرفته شود، 

های تدوین کننده استانداردها واژگان به کار رفته، توافق وجود داشته باشند بسياری از انجمن

اند تعریف مقبولی از ریسک ارایه دهند، که مورد پذیرش همگان باشد. در این تالش کرده
هم  ارتباط برخی مؤسسات و انجمن های حرفه ای تعاریفشان از ریسک را توسعه داده اند تا

یعنی طبيعت  جنبه مثبت و هم جنبه منفی را شامل شود. برخی از این تعاریف هم خنثی هستند،
اثر، تعریف نشده است و از این رو، تلویحاً شامل هر دو اثرات مثبت و منفی هستند. برخی دیگر 
 از تعاریف در نامگذاری فرصتها و تهدیدها صریح ميباشند. پيکره دانش مدیریت پروژه آخرین

راهنمای مدیریت پروژه منتشر شده توسط مؤسسه مدیریت پروژه دید وسيعتری نسبت به 
ریسک از نقطه نظر تهدیدها و فرصتها اتخاذ نموده است. ریسک طبق تعریف این مؤسسه، 

رویداد یا شرایطی غيرقطعی است که در صورت وقوع، تأثير مثبت یا منفی بر روی "عبارت از 
با وجود این موضوع، در بين اکثر متخصصان  "وژه خواهد گذاشت.حداقل یکی از اهداف پر

 مبحث ریسک، تمایل به تفکر منفی و مبتنی بر تهدید در مدیریت ریسک حاکم است.

 هاطبقه بندی ریسک -4
مند ها به صورت ضابطهتواند ساختاری فراهم آورد که شناسایی ریسکها، میبندی ریسکطبقه

های پروژه ت فرایند شناسایی ریسک ارتقا یابد. از آنجا که ریسکاثربخشی و کيفي ميسر شود و
سازند، دسته بندی آنها، به منظور افتند و پروژه را متأثر میمی های مختلفی اتفاقدر گروه

های به لحاظ آگاهی از سطح ریسک ها در پروژه، همشناسایی محل وقوع و نحوة تمرکز آن
 ایههایی که برای گروهن اتخاذ پاسخپيش روی پروژه و هم به لحاظ امکا

مختلف ریسک مؤثر باشد، بسيار حياتی است. مجامع مختلف و صاحبنظران مدیریت ریسک در 
اند که در ادامه ها ارایه کردهمختلفی نسبت به نحوة طبقه بندی ریسک پروژه ها، دیدگاه های

 شود.به برخی از آن ها اشاره می

 هاهای ریسکگروه های مطرح در تعیینروش4-1
های یکی از صاحب نظران آمریکایی مدیریت پروژه بنام ماکس و ایدمن در رابطه با گروه

 کند:به شرح زیر بيان می ها نظرات خود راریسک
های مختلف دسته بندی کرد. به توان ، با توجه به مقاصد مختلف، به روشها را میریسک

توان به صورت اصلی و ها را مییک پروژه، ریسکگزارش توجيهی  عنوان مثال برای تهيه
 فرعی تفکيک کرد. برای مقاصد گزارش دهی

توان با توجه به تأثيرشان روی اهداف پروژه به شرح زیر دسته بندی ها را میوضعيت پروژه، آن
 کرد:

های زمانی برآورد شده و یا ها در محدودهعدم تکميل فعاليت های زمان بندی پروژه:ریسک
 های منطقی در شبکه.مربوط به وابستگی هاییسکر

 عدم تکميل فعاليتها با بودجة در نظر گرفته شده. های هزینه پروژه :ریسک
های مربوط به تغييرات در محدوده، و یا نياز به اصالحات ریسک: های محدودة پروژهریسک

 به اقالم تحویلی موردنياز. برای دستيابی
ها با سطح عملکرد فنی یا کيفی مورد نياز و یا ر تکميل فعاليتشکست د های کيفيت :ریسک

 شکست در برآورده کردن انتظارات مشتری. به طور ساده
به منظور شناسایی ریسک و پاسخ دهی به آن، مناسب ترین رویکرد ، تعيين گروههای ریسک 

 آن ها، )به جای تأثير آنها(ست، به عنوان مثال: بر اساس منشأ
 بينی: تغييرات در قوانين، بالیای طبيعی.غيرقابل پيش و رجیهای خاریسک
 های بازار، تورم، دسترسی به منابع اوليه.بينی: ریسکقابل پيشو  های خارجیریسک
 غير فنی: مدیریت، زمان بندی. و های داخلیریسک

 ریسک های فنی: تعييرات در فناوری، عملکرد، مسایل طراحی.
 ، حق امتياز، مسایل قراردادی.ریسک های حقوقی: مجوز ها

کند، طبقه بندی کرد. توان براساس قسمتی که ریسک را کنترل میریسک را همچنين می
تواند به صورت داخلی یا خارجی، یا حقوقی )قانونی( باشد. مدیر پروژه می کنترل در سازمان

 توانند فنی و یا غيرهای داخلی میریسک
توانند قابل پيش بينی و یا غير قابل پيش بينی باشند. های خارجی میفنی باشند. ریسک

ناشی از قانون و مقررات باشند. یکی دیگر از صاحب نظران  توانندهای حقوقی میریسک
 ها را با توجه بهمدیریت پروژه به نام رادنی ترنر، ریسک

 کند:یشود، به شرح زیر طبقه بندی متأثيری که دارند و جایی که ریسک در آن کنترل می
 ریسک های داخلی 

های داخلی فنی آنهایی هستند که مستقيماً به فناوری، طراحی، ساخت و بهره برداری از ریسک
ها می توانند ناشی از تغييرات ریسک شوند. اینتسهيالت و یاطراحی محصول نهایی مربوط می

 .عملکرد مورد نظر باشند و یا شکست در دستيابی به
ها یا سازمان آنهاست هایی هستند که در کنترل مدیران پروژهنی ریسکهای داخلی غيرفریسک

ها معموالً از شکست منابع سازمان پروژه )افراد، مصالح و وطبيعت غير فنی دارند. این ریسک
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ها می توانند باعث شوند . این ریسکبه عملکرد مورد انتظار ناشی می منابع مالی ( در دستيابی
 در جریان نقدینگی پروژه شوند. ها یا وقفهباال رفتن هزینه تأخير در زمان بندی،

 های خارجیریسک
هایی هستند که خارج از کنترل های خارجی قابل پيشبينی غير قابل ارزیابی، ریسکریسک

ها بوده و ما انتظار مواجه شدن با آن ها را داریم، ولی ميزان و وسعت های آنسازمان مدیران یا
دهد متوسطی از تأثير آن اطالعاتی وجود دارد که به ما اجازه می . معموالًها مشخص نيستآن

های مربوط هستند: اولی مربوط به فعاليت ها را برآورد کنيم. ریسک های این گروه در دو نوع
 موجودی و تقاضاست. ها،به تأمين مواد خام، کاال و خدمات مورد نياز است، که شامل قيمت

 گذارد. اینهای مالی است که در گردش پول، تورم و ماليات تأ ثير می دومی مربوط به سياست
های عملياتی مثل نگهداری، عوامل محيطی مثل آب ، هوا و ها همچنين، شامل خواستهریسک

 هست. تأثيرات اجتماعی نيز
 کنترل مدیران یا هایی هستند که خارج ازهای خارجی، غير قابل پيش بينی، ریسکریسک
توان آنهاست و به صورت کامل غير قابل پيش بينی هستند. فهرست آن ها را می ایهسازمان

که در یک پروژة خاص با کداميک مواجه خواهيم شد. این  توان گفتمشخص کرد، ولی نمی
حوادث قهریه، یا شکست در تکميل  توانند از اقدامات دولت یا گروه های بيرونی،ها میریسک

تواند های نظارتی میسازمان خارجی ناشی شوند. دخالت دولت یا مداخلةپروژه به خاطر تأثيرات 
طراحی و  در ارتباط با تأمين مواد خام یا کاالهای تمام شده، نيازهای محيطی، استانداردهای

تواند شامل اخالل گری یا توليد و یا قيمت گذاری باشند. اقدامات گروه های بيرونی می
قهریه شامل موارد زلزله، سيل، یا غرق شدن کشتی است.  باشد. حوادث مزاحمتهای کاری

های زیربنایی یا مالی، یا ورشکستی آنها، ارایة پشتيبانی همچنين ناتوانی سازمان های بيرونی در
 گردد. تواند منجر به شکست پروژهیا ارایة طراحی نامناسب،که می

ذ بودن انواع مقررات در سطوح های قانونی )حقوقی( از آنجا که در هر کشور، حوزه نافریسک
گردد. بر اساس آقای وایدمن خودداری می کند، از ارایه تقسيم بندیکاری تفاوت میمختلف

های مربوط به قانون ریسک آنچه که در ایران متداول است، دو نوع ریسک حقوقی وجود دارد:
 ا و پيمانهای بستههای مربوط به قراردادهو ضوابط دولتی یا مقررات داخلی سازمان وریسک

 شده و تعهدات مربوط.

های طرح پروژه ساختار شکست ریسک یطراح -5

 جویشگر

جهت استفاده  یخاص یسکساختار شکست ر یشگرطرح جو یپروژهها يتهایتوجه به فعال با
 (3شد. )جدول  یفو تعر یطرح، طراح یپروژه ها

 نتیجه  -6

وژه، یعنی شناسایی ریسک، مورد بحث ، دومين مرحله از فرایند مدیریت ریسک پرمقالهدر این 
متخصصان ریسک معتقدند که شناسایی ریسک مهم ترین مرحله در  قرار گرفت. برخی از

توان مدیریت کرد. شناسایی پيش بينی نشده را نمی فرایند مدیریت ریسک است، چرا که ریسک
ت که تيم پروژه بدان معنی اس نکردن یک ریسک بدان معنی نيست که وجود ندارد، بلکه تنها

تفکيک  گردد. شناسایی صحيح ریسک ها در قالببدون آگاهی قبلی با آن ریسک مواجه می
روشن ميان منشأ، ریسک و تأثير آن، بسيار با اهميت بوده و در موفقيت فرایند مدیریت ریسک 

أ توان به دوصورت ایجاد نمود. یکی بر اساس منشها را میهای ریسکاست.گروه بسيار مؤثر
ه روی اهداف پروژه دارند. با توجه به هدف شناسایی ک تأثيری بروز ریسک و دیگری بر اساس

  بروز ریسک، مناسب تر است. ریسک و پاسخ گویی به آنها، تقسيم بر اساس منشأ
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