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  مدیریت ریسک در مدیریت پروژه

 

 

PRINCE2  یافته برای مدیریت پروژه است که براساس تجارب هزاران پروژه و با یک روش ساختار

های پروژه، افراد دانشگاهی، مربیان و شماری از حامیان پروژه، مدیران پروژه، تیممشارکت تعداد بی

 .مشاوران تهیه شده است

 . هفت مضمون، و هفت فرایند استدارای هفت اصل،  2پرینس 

 را بخوانید. ۲اصول هفت گانه پرینس 

 :2مضامین پرینس

در  و پروژه شرفتیبا پ دیکند که بایم فیپروژه را توص تیریاز مد ییهاجنبه PRINCE2 نیمضام

 . رندیقرار بگ یطول چرخه عمر پروژه، به طور مداوم مورد بررس

 :2هفت مضمون پرینس 

، Plans ها، برنامه Quality، کیفیتOrganization ، سازمانBusiness case تجاریانگیزه 

 Progress ، پیشرفتChange ، تغییرRisk ریسک

 ریسک است.این مقاله درباره مضمون 

https://behtime.ir/main/%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84-prince2/
http://www.projectengineer.net/wp-content/uploads/2018/10/risk-analysis.png
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 زیادی بالقوه هایفرصت و تهدیدات با هاآن مدیریت هنگام ها،پروژه فرد به منحصر ماهیت دلیل به

 مدیریت از باشید، هافرصت یا تهدیدهااین  تحقق منتظر منفعالنه اینکه جای به. شد خواهید روبرو

 . کنید استفاده هاآن با پیشگیرانه رویارویی برای ریسک

 این. کندمی فراهم هاریسک مدیریت برای موثر اما ساده رویکردی PRINCE2 ریسک مضمون

 شناسایی، را خود پروژه احتمالی هایریسک کندمی کمک شما به که است مراحلی شامل رویکرد

 انتقال دهید. پروژه ذینفعان به را ریسک وضعیت موثر طور به همچنین و کنید کنترل و ارزیابی

 یک از حاصل منافع تحقق احتمال هاقطعیت عدم مدیریت با کندمی کمک شما به ریسک مضمون

 کنترل و ارزیابی شناسایی، ریسک مضمون از هدف که گویدمی PRINCE2. دهید افزایش را پروژه

 .است پروژه موفقیت در توانایی بهبود نتیجه در و هاقطعیت عدم

 هستند؟ ریسک دارای هاپروژه چرا( 1

 ایپروژه از هاست کهقطعیت عدم هستید روبرو آن با پروژه یک مدیریت هنگام که هاییچالش از یکی

 ساخت مدیریت شما کار و کنیدمی کارهتل  یک برای که کنید تصور. است متفاوت دیگر پروژه به

 با جدید، مکانی در حتی باشید، آماده جدید هتل یک ساخت برای وقتی. است جدید هایسایت

 .بود خواهد ترآسان بسیار شما برای اتفاقات بینی پیش جدید، پرسنل و متفاوت طراحی

 پیش اشتباه است ممکن چیز همه ،نیست مشخص برایتان اوضاع رفتن پیش چگونه وقتی اساساً،

 !برود

 مواجه و روتین با آن ایپروژه غیر کارهای در که ریسکی میزان با را قطعیت عدم این بیایید حال

 این آنچه، دارد وجود کمی قطعیت عدم یا بودن فرد به منحصر ،در این کارها. کنیم مقایسه هستید

 که هنگامی مثال، عنوان به. دادید انجام قبل هفته که است کاری شبیه تقریباً دهید،می انجام هفته

 خروج و ورود و بررسی مهمانان، برای آشپزی ،هااتاق کردن تمیز چرخه هفته هر ساختید، را هتل

 ریسکو  کنید بینی پیش را احتمالی مشکالت توانیدمی راحتی به بنابراین .شودمی انجام غیره و آنها

 .دارد وجود کمتری بسیار
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 حال، این با. مدانیمی منفی چیز یک را آن ،شودمی صحبت ریسک از که هنگامی معمول، طور به

PRINCE2 است ممکن مثال، عنوان به. کندمی تصور هم خوب اتفاقات وقوع احتمال را ریسک 

 .دهد کاهش را هتل ساخت هایهزینه و یابد کاهش بتن قیمت

 تعریف ریسک:( 2

به اهداف  یابینامشخص است که در صورت وقوع، بر دست یدادهایاز رو یامجموعه ای دادیرو کی

 ریتأث زانی، و مفرصتیک  وقوع ای دیتهدیک از احتمال  یبیترک به شکل سکیریک . گذاردیم ریتاث

 شود.یم یریگبر اهداف اندازه آن

 داشته باشند. مثبت ای یمنف ریتأثتوانند بر اهداف یم هاسکیدر صورت رخداد ر

 PRINCE2 کند:یاصطالحات استفاده م نیاز ا 

 د.نبر اهداف داشته باش یمنف ریکه تأث یحوادث نامشخص یبرا دیتهد

 د.نمثبت بر اهداف داشته باش ریکه تاث ینامشخص یدادهایرو یبرا فرصت

توافق  تیفیو ک نهی، هززمان محدوده توافق شده در یایارائه مزااز نظر اهداف پروژه را  هاریسک

 د.ندهمیقرار  ریشده تحت تاث

 سکیرمدیریت  نیشوند، بنابرایرا شامل م یریپذسکیاز ر یها درجاتهمه پروژه نکهیتوجه به ا با

 گیرد.قرار  در دستور کار باید

 پروژه سکیانواع ر

 عبارتند از: سکیر جیانواع را

 شیشود پروژه بیکه باعث م یموارد ژهیگذارد، به ویم ریکه بر بودجه تأث یحوادث سکِی: رنهیهز

 شده انجام شود.  نییاز بودجه تع
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محدوده از خزش معموال اندازد. یم ریکه پروژه را به تأخ نشده یزیربرنامهحوادث  سکِی: ریزمانبند

 پروژه است. یرهایو تاخ یزمانبندمشکالت  یاصل لیدل

 کند. جادیبا مشخصات پروژه ا یمتناقض جیشود پروژه نتایکه باعث م یحوادث سکِی: رعملکرد

 تعریف مدیریت ریسک:( 3

 طول در که است ریسکی هر به پاسخگویی سپس و تحلیل شناسایی، فرآیند پروژه ریسک مدیریت

 کمک هدفش به رسیدن و خود مسیر در ماندن در پروژه به و شودمی ایجاد پروژه یک عمر چرخه

 . کندمی

 کالن، هایپروژه در. باشد داشته مختلفی معانی هاپروژه مختلف انواع در تواندمی ریسک مدیریت

 باشد ریسک هر برای مفصلیو  دقیق ریزیبرنامه شامل است ممکن ریسک مدیریت هایاستراتژی

 مدیریت کوچکتر، هایپروژه برای. شود استفاده کاهش هایاستراتژی از مشکالت، بروز صورت در تا

 متوسط باال، اولویت با هایریسک از بندی شدهاولویت و ساده لیستی معنی به است ممکن ریسک

 .باشد کم و

 ،یابیارز، ییشناسا یبرا ندهایفرآ و کردهایاصول، رو کیستماتیکاربرد س سکیرمدیریت به طور کلی 

با  سکیر تیریمد یهاتیارتباط درباره فعال یو برقرار سکیر یهاپاسخ یاجرا، یزیربرنامه

 است. سهامداران

 که مدیریت ریسک موثر باشد:برای این

 که ممکن است پروژه را در رسیدن به اهداف خود تحت تأثیر قرار دهد  هاییسکیاست ر ازین

 شود. فیو توص ییشناسا

 شود تا بتوان  یابیبودن( ارز کی)نزد یبندو زمان ریتأث، وقوعاحتمال  باید از نظر سکیهر ر

در  سکیر ریهمراه با تأث دیبا  risk exposureریسک کلی اثرکرد.  یبندتیآن را اولو

 .ردیقرار گ یپروژه مورد بررس یریپذهیتوج
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 شده و به افراد اختصاص داده شود. یزیربرنامه دیبا سکیپاسخ به هر ر 

 د.ن، نظارت و کنترل شواجرا دیبا سکیر یهاپاسخ 

به اهداف خود است  یابیآورد که پروژه قادر به دستیرا به وجود م نانیاطم نیا سکیموثر ر تیریمد

 پروژه همچنان معتبر است. پذیریهیو توج

 ریسک کلی اثر: فیتعر

 .است زمان تحمل شده توسط سازمان در سکیر زانیم

 برای مدیریت ریسک PRINCE2 الزامات

  موارد زیر   و این رویکرد بایدپروژه باید رویکرد مدیریت ریسک خود را تعریف کند

 :دهد پوششرا 

 یزیربرنامه سکیر تیریمد یهاشوند، چگونه پاسخیم یابیو ارز ییشناسا هاسکیچگونه ر 

 شود.یچرخه پروژه اعالم مدر طول  سکیر تیریشوند و چگونه مدیو اجرا م

 پذیریهیتوج یبر رو یمهم ریشده ممکن است تأث ییشناسا هایریسک ایآ نکهیا یابیارز 

 .دنپروژه داشته باش

 سکیر تیریمد یهاتیها و مسئولنقش 

 تحلیل، به مربوط صمیماتت و شده شناسایی هایریسک ثبت برای فهرست ریسک 

 هاآن بررسی و مدیریت

 

 :دنشو نگهداری و تولید مورد دو این دارد نیاز PRINCE2در واقع 

 فرآیندهای شامل که کندمی توصیف را پروژه در ریسک مدیریت نحوه ،ریسک مدیریت رویکرد

 .است استفاده مورد هایمسئولیت و استانداردها ها،تکنیک ها،روش خاص،
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 تاریخچه و وضعیت جمله از پروژه، به مربوط شده شناسایی هایریسک از سوابقی ،ریسک فهرست

 استفاده پروژه به مربوط شده شناسایی هایفرصت و تهدیدها تمام اطالعات از نگهداری برای. آنها

 .شودمی

 :دهدمی نشان را ریسک مدیریت روش عناصر زیر شکل

 

 

 :آن اول مرحله چهار که است مرحله پنج شامل روش این

 شناسایی 

 ارزیابی 

 ریزیبرنامه 

 سازیپیاده 

 است.

 مرحله هر در باشد الزم است ممکن زیرا کندمی عمل موازی طور به است و پنجم گام ،دهیگزارش

 .شود اعالم ذینفعان به مراحل سایر از حاصل نتایج فرآیند، از
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 الزم اغلب گیرد،می قرار دسترس در اضافی اطالعات که هنگامی. هستند تکرار قابل مراحل تمام

 .کنیم تکرار جدید اطالعات اساس بر را قبلی مراحل است

 شناسایی:( 3-1

 ی دربارهاطالعات شناسایی مرحله دربنابراین  .کنید حل را آن توانیدنمی نشناسید، را ریسک اگر

 ریسک مدیریت مناسب رویکرد تدوین و ریسک معرض در خاص اهداف شناساییِ  منظور به پروژه

 :هستند تأثیرگذار پروژه ریسک مدیریت رویکرد در زیر موارد. شودآوری میجمع

 از کیفیت مشتری انتظارات 

 آنها بین روابط و درگیر هایسازمان تعداد 

 پروژه در درگیر ذینفعان نیازهای 

 ،پروژه مقیاس و پیچیدگی اهمیت 

 مورد استفاده تحویل رویکرد 

 شده ارائه فرضیات  

 سازمان خود محیط 

 هارویه و فرایندها استانداردها،، هاشرکت هایمشی خط. 

 اعضای از یک هر. کرد شناسایی را هاریسک باید و توانمی پروژه تحویل و مدیریت از زمان هر رد

شناسایی و  را ریسک یا مسئله یک است ممکن سهامداران سایر یا مشتری شرکت، مدیریت پروژه،

 ثبت ریسک فهرست در شناسایی محض به هاریسک که کندمی توصیه PRINCE2. کنند مطرح

 .شوند

برای این . دهید ارائه ها رااز آن روشنی و واضح بیانباید  هاریسک شناسایی در مرحله

 :در نظر بگیرید ریسک هر دررا  زیر هایجنبه کار باید

 ریسک علت 



                                                                                                      Behtime.ir  ژه آنالین بهتایمنرم افزار مدیریت پرو 

                           

 (.کندمی ایجاد را ریسک که موقعیتی یا رویداد یعنی) .کند توصیف را ریسک منبع باید

 ریسک رویداد  

 .کند توصیف بودن فرصت یا تهدید نظر از را قطعیت عدم باید

 ریسک اثر 

 .کند توصیف تحقق صورت در، پروژه اهداف بر ریسک را( های)تأثیر باید

 :مثال عنوان به شود، بیان جمله یک در تواندمی راث و رویداد علت، رابطه

 تهدید

 که دارد وجود تهدید این ،(ریس  ک علت) دنباش   برخوردار کافی کارکنان ظرفیت از پروژه اگر 

 رویداد) ش   ده تعیین زمانی برنامه در انکاربر آموزش برای کافی کارکنان نتواند کارکس   ب و 

سک  اثر) شود شده ریزیبرنامهمقدار   از بیش پروژه شدن طوالنی به منجر که کند، فراهم( ری

 (.ریسک

 فرصت

 ممکن ،(ریسک علت)ان بر خالف قوانین شرکت نباشد مشتری تماس اطالعات تایید مجدد اگر 

 درآمد تواندمی که شود، ایجاد اضافی فروش( ریسک رویداد) ایمیل در تخفیف کد درج با است

 (.ریسک اثر. )کند ایجاد

 :ریسک شناسایی هایتکنیک از هایینمونه

 فراگرفته شده دروس مرور 

 ،قطعیت عدم کاهش هایروش موثرترین از یکی بنابراین هستند، قطعیت عدم از ناشی هاریسک

 .است گذاشته تأثیر آنها روی هاییفرصت و تهدیدها چه ببینیم تا است قبلی مشابه هایپروژه بررسی
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 ریسک هایلیست چک 

این . اندشده شناسایی یا داده رخ قبلی مشابه هایپروژه در که هستند هاییریسکی از لیست هااین

 چشم قبلی هایپروژه در شده شناسایی هایریسک از که موضوع این از اطمینان برای هالیست چک

 .بسیار مفید هستند ،نشده پوشی

 سریع هایلیست Risk prompt listi 

 کنند.ریسک کمک می منابع مورد در تفکر بههستند که  هاریسک بندیدسته برای ییهالیست

 مغزی طوفان    Brainstorming 

 از پرهیز حال، این با .باشد فردی تفکر از موثرتر تواندمی که کندمی فراهم را گروهی تفکر امکان

  شناسایی بر عالوه .کاهش دهد را افراد تمشارک تواندمی زیرا است مهم مغزی طوفان طی در انتقاد

 شده شناسایی هایریسک مورد در ذینفعان دیدگاه درک برای مغزی طوفان از توانمی ها،ریسک

 .کرد استفاده

 ریسک شکست ساختار 

 منابع از تردقیق تعریف یک نزولی سطح هر. است ریسک بالقوه منابع از مراتبی سلسله تجزیه این

 در تفکر برای پروژه مدیریت تیم از حمایت برای کمکی ساختار این. دهدمی نشان را پروژه ریسک

 است. ریسک بالقوه منابع مورد

 افراد. حساب کنید خود سهامداران یا همکاران تیم، بر روی به طور کلی در مرحله شناسایی ریسک

 وها ریسک شناسایی برای که را اطالعاتی بتوانید تاکنید  مصاحبه هابا آن و کرده پیدا را تجربه با

بینند، حتی مصاحبه با افرادی که همواره نیمه خالی لیوان را می. کنید آوریجمع دارید نیاز آنها حل

 است ممکن که را ببینند هاییریسکباعث شود  تواندمی هاآن تاریکی دیدگاهخالی از لطف نیست. 

 .نباشد مشهود دیگران برای
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 کنید فکری موارد به و کنید تصور را انجام حال در پروژه یعنی. کنید نگاه عقب به هم و جلو به هم

  را بررسی کنید. گذشته هایپروژه به مربوط هایداده طورهمین. روندب پیش اشتباه توانندمی که

 

 :ارزیابی( 3-2

 با دارید قصد اما اید،کرده ثبت خود ریسک فهرست در را زیادی بالقوه هایریسک شما خوب، بسیار

 در باید اطالعات این. است هاریسک این از یک هر وقوع احتمال تعیین بعدی گام کنید؟ چه هاآن

 .دنشو ثبت هم شما ریسک فهرست

 تخمین (3-2-1

 .است آن تأثیر و خطر هر احتمال ارزیابی

PRINCE2 کند:ارزیابی موارد زیر را پیشنهاد می 

 هافرصت و تهدیدهاوقوع  احتمال  

 پروژه اهداف بر روی ریسک هر تأثیر 

 پروژه تجاری توجیه و برنامه روی بر ریسک تأثیر 

 (ریسک نزدیکی یعنی) چقدر است؟ ریسک تحقق سرعت نشود انجام اقدامی اگر 

 ؟کندمی تغییر پروژه عمر طول در هافرصت و تهدیدها تأثیر چگونه 

 دارد؟ قرار شرایط بهترین در ریسک مدیریت برای پروژه تیم آیا 

 ارزیابی (3-2-2

 باقی سازمان توسط شده تعیین ریسک دامنه در پروژه ریسک کلی آسیب آیا کهاین تعیین برای

 ریسک دامنه از بیشتر پروژه ریسک کلی آسیب اگر. کرد درک را هاریسک ترکیبی اثر باید ماندمی

 .شود ریزیبرنامه آن به پاسخ در کنترلی اقدامات است الزم باشد، سازمان توسط شده تعیین
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 با توجه به باید پروژه پذیریتوجیه ،PRINCE2 در پروژه پذیریتوجیه به دائم توجه اصل با مطابق

 . شود ارزیابیهم  ریسک کلی آسیب

 بندی ریسکاولویت( 3-2-3

 بندی دسته با را کار این توانیدمی اما. باشد آوردلهره تواندمی هاریسک از بزرگ لیست یک داشتن

 به شروع توانیدمی با انجام این کار. کنید مدیریت پایین یا متوسط باال،اولویت  ها بهریسک ساده

 .کنید هاریسک این با مقابله زمان و نحوه برای ریزیبرنامه

 از را شما پروژه دنتوانمی که هستند هاییریسک اینها. دارند فوری توجه به نیاز هاریسک از برخی

 . نکنند تهدید را شما پروژه موفقیت شاید اما هستند، مهم هاریسک سایر. دنببر بین

و بهترین کار در مواجهه  ندارند پروژه کل بودجه و برنامه بر تاثیری که دندار وجود یی همهاریسک

 ها نادیده گرفتنشان است.با آن

 

 Risk appetiteتعریف دامنه ریسک: 

 قابل ریسک میزان خود نوبه به که است پذیریریسک به نسبت سازمان هر فرد به منحصر نگرش

 .کندمی مشخص را قبول

 ریزیبرنامه( 3-3

 و تهدیدها کاهش یا حذف برای ریسک مناسب پاسخ ارزیابی و شناسایی شامل ریزیبرنامه مرحله

 .است هافرصت رساندن حداکثر به

 ریسک اگر. نامندمی پسماند ریسک را ماندهباقی ریسک حذف، جای به تهدید کاهش صورت در

 انتخاب شود. ریسک پاسخ یک از بیش است الزم باشد، توجه قابل ماندهباقی

 . بردمی بین از یا دهدمی کاهش را مرتبط هایریسک سایر ریسک پاسخ یک اجرای موارد، برخی در
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 سازیپیاده( 3-4

 که مواردی در و شود کنترل آنها اثربخشی شوند، سازیپیاده باید شده ریزیبرنامه ریسک هایپاسخ

 .شود انجام اصالحی اقدامات ندارند، مطابقت انتظارات با هاپاسخ

 ریسک این بر نظارت برای را شخصی اگر است هیچ ریسک ارزیابی و شناسایی در شما تالش تمام

 صورت در را آن باید  دارد عهده بر را ریسک این مسئولیت کسی چهباید تعیین کنید . نکنید تعیین

 ؟اقدام کندبرای پاسخ به آن  و کند شناسایی وقوع

 بسیار اند،گرفتهقرار  توافقمورد  و شده شناسایی ریسک هر برای مجری و مالک اینکه از اطمینان

 :است مهم

 :Risk ownerریسک مالک

 او به که را خاص ریسک یک هایجنبه تمام کنترل و نظارت مدیریت، مسئولیت که است فردی

 تهدیدها رفع برای شده انتخاب هایپاسخ اجرایدر واقع وظیفه او  .دارد عهده بر ،شده داده اختصاص

 ست.هافرصت رساندن حداکثر به یا

 :Risk actionee ریسک مجری

 هاریسک از ایمجموعه یا ریسکبه یک  پاسخ الزم برای اقدامات یا اقدام انجام برای است که فردی 

 .دگیرمی راهنمایی او از و کرده پشتیبانی را ریسک مالک مجری ریسک،. است شده داده اختصاص

 :دهیگزارش( 3-5

 تهدیدات به مربوط اطالعات که کندمی تضمین مرحلهاین . شود انجام مداوم طور به باید دهیگزارش

 .شودمی منتقل ذینفعان و پروژه اعضای به پروژه روی پیش هایفرصت و

 ( موارد موثر بر مدیریت ریسک4

 ریسک تأثیر و پروژه، پیچیدگی ،مقیاس اندازه،( 4-1
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 با بلکه پروژه پیچیدگی و مقیاس اندازه، با تنها نه ریسک مدیریت رویکرد که کنید حاصل اطمینان

 مدیریت به ترکوچک و ترساده هایپروژه کلی، طور به. است متناسب نیز پروژه احتمالی ریسک تأثیر

 .دارند نیاز تریساده ریسک

 مربوط به هایفعالیت بیشتر معموالً پروژه مدیر کمتر، پیچیدگی با پروژه یک در مثال، عنوان به

 تیم یا ریسک مدیر به هافعالیت این تر،پیچیده هایپروژه در ،اما. ددهمی انجام را ریسک مدیریت

 بر ساده یلیست تواندمی ریسک فهرست ترتیب، همین به. شودمی داده اختصاص ریسک مدیریت

 بودن مناسب است مهم آنچه. ثبت شود سیستمیک  در یا و در یک فایل اکسل ،باشد تخته روی

 .است ریسک مدیریت رویکرد

 پروژه تحویل رویکرد( 4-2

 آن از و باشد همراستا پروژه شده انتخاب تحویل رویکرد با ریسک مدیریت رویکرد که است مهم

 بررسی ماهانه جلسات شامل که یریسک مدیریت رویکرد است بعید مثال، عنوان به. کند پشتیبانی

 ثروم طور به ،افتدمی اتفاق هفته ۲ هر تحویلدر آن  که یچابک پروژه تحویل رویکرد از ،است ریسک

 .کند پشتیبانی

 ریسک بودجه تنظیم( 5

 به پاسخ تأمین برای است مبلغی بودجه این. در نظر گرفته شود پروژه بودجه باید در ریسک بودجه

 و اتفاق افتاده شده شناسایی هایریسک از برخی پروژه، پیشرفت با .پروژه هایفرصت و تهدیدها

 پروژه عمر چرخه طول در یجدید هایریسکهمچنین ممکن است  . افتندنمیاتفاق  دیگر برخی

 معناست بدان این. است نشده لحاظ ریسک بودجه در آنها پاسخگویی هایهزینه که شود شناسایی

 .است منطقی کامالً ریسک بودجه در ناشناخته هایریسک بینیپیش که

 رویکرد مدیریت ریسکمثالی از 
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 با را ریسک مدیریت کارگاه یک ریاست 9:00 ساعت صبح دوشنبه هر گیردتصمیم می پروژه مدیر

 زیر هایفعالیت پروژه مدیر کارگاه، طول در. بگیرد عهده بر پروژه مدیریت تیم اعضای همهحضور 

 :دهدمی پوشش را

 خواهد می فرد هر از پروژه مدیر. پروژهدر  جدید فرصت یا تهدید گونه هر شناسایی برای تالش

 تمام سپس. دبنویس یادداشت برگه روی را جدید هایریسک دتوانمی که هر چقدر

 دیگران هایریسک دیدن. کندموارد تکراری را حذف می و داده قرار تخته روی راها یادداشت

 .بیفتند جدید هایریسک فکر به افراد شودمی باعث

 دهد پاسخ جدید هایریسک این به چگونه که گیردمی تصمیم گروه سپس. 

 ،پاسخگویی نحوه آیا .کندمی بررسی را شده شناسایی قبالً  ی کههایریسک گروه این سرانجام 

 کاهش برای تواندمی دیگری کار آیا است؟ کننده کمک هاریسک این به پروژه مدیریت تیم

 ؟شود انجامها آن

 :دارد عهده بر نیز دیگر مسئولیت چندین پروژه مدیر ، کارگاه برگزاری از پس

 کند ثبت مرکزی ریسک ثبت سیستم یک در را ریسک هر به مربوط اطالعات کلیه باید وی. 

 شودمی انجام ریسک به پاسخ مورد در تیم تصمیمات که کند حاصل اطمینان باید او. 

 دهد گزارش کنونی ریسک وضعیت از خود، پیشرفت هفتگی هایگزارش در باید وی. 

 

 سکیر تیریکاهش و مد ینکته برا 4(  6

 .دیروز نگه دارخود را ب سکیفهرست ر (1

بر پروژه شما را  یرگذاریتأث ییاست که توانا یاحتمال سکیر عیاز تمام وقا یستیل سکیر فهرست

، اما مهم دیداشته باش یآگاه یکند تا از مشکالت احتمالیسند به شما کمک م نیدارند. داشتن ا

 .دیداشته باش رجوع یبرا قیمنبع دق کی شهیتا هم دیبروز نگه داراست که آن را 
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واضح از  یریتصو شهیهم یاصل نفعانیذ ریخود و سا میت یسند، شما و اعضا نیروز نگه داشتن ابا ب

 .داشت دیپروژه خواه تیوضع

 .دیرا درک کن سکیر دادی( رو2

نه خود  ریسک است یاحتمال جینتا بهافراد به فکر کردن  لیتما سکیر تیریدر مد جیاشتباه را کی

تلقی پروژه خود  یبرا یسکیرا به عنوان ر سررسیداز دست دادن  یگاه افراد. به عنوان مثال، آن

 سکیر نی، اما در واقع اپروژه است یبرا یدیمطمئناً تهد هاسررسید. اگرچه از دست دادن کنندمی

 آن است. ری، بلکه تأثستین

شود. انجام  Z ریممکن است رخ دهد و باعث تأثX   ،Y لی: به دلدیریدر نظر بگ ریرا در قالب ز سکیر

 .دیرفع آن را درک کن یو چگونگ سکیر دادی، روسکیر شهیکند ریکار به شما کمک م نیا

 .دیگرا بودن، فعال باشواکنش ی( به جا3

 کردیرو کی نهدارند  سکیر تیرینسبت به مد یواکنش کردیرو کی به اشتباه یپروژه گاه رانیمد

خود  دیتوانی، مسکیکامل هر ر لیو تحل سکیر تیریمد ندیفرآ هیزمان در مراحل اول صرف بافعال. 

پس از  دیبخواه نکهینه ا د،یانجام دهاقداماتی را  سکیکاهش احتمال وقوع ر یتا برا دیرا آماده کن

 .دیپاسخ ده سکیبه ر ،وقوع آن

 .دیپروژه خود را توسعه ده تیریمد یها( مهارت4

 پروژه است.  تیریمد های باالیمهارت آنها مستلزم سکیها و رموثر پروژه تیریاز همه، مد مهمتر

 آشنایی با مفاهیم مدیریت پروژه

 انواع متدولوژی مدیریت پروژه

 

 پروژه سکیر تیریمد ییقانون طال 10 ( 7

https://behtime.ir/main/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA/
https://behtime.ir/main/%D9%85%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/
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 .دیاز پروژه خود قرار ده یرا بخش سکیر تیری( مد1قانون 

را در پروژه  سکیر تیریاست. اگر واقعاً مد یپروژه ضرور سکیر تیریدر مد تیموفق یاول برا قانون

 چیها از هاز پروژه ی. برخدیروش بهره مند شو نیکامل ا یایاز مزا دیتوانینم ،قرار ندهیدخود 

در  ریسکی چیدارند که ه نانیاطم ینوعکنند. آنها به یاستفاده نم سکیر تیریمد یبرا یکردیرو

 اینطور نیست.(دهد )که البته یپروژه آنها رخ نم

 اشتباهات مدیریت پروژه را بخوانید.

روزمره خود قرار داده و آن را در جلسات  اتیاز عمل یرا بخش سکیر تیریمد یاحرفه یهاشرکت 

 دهند.یپروژه و آموزش کارکنان قرار م

 .دیکن ییها را شناساسکیپروژه ر ی( در ابتدا2قانون 

 نیاست که در پروژه شما وجود دارد. ا ییهاسکیر ییپروژه شناسا سکیر تیریقدم در مد نیاول

 . کنیدممکن تمرکز  یوهایسنار یباز دارد که بر رو تیذهن کیبه  ازین

و تخصص  اتیتجرب دامشما هستند که هر ک میت یکی از منابع شناسایی ریسک افراد

خارج  ی، متخصصانتوان با آنها صحبت کردیکه م یگریافراد د خود را به همراه دارند. یشخص

را  تهدیدهاییاز  یتوانند برخیم فعلی شما را دارند و از پروژه شما هستند که سابقه کار در پروژه 

نکرده ذهن شما خطور به را که ممکن است  ییطال یهافرصت یبرخ ایشد  دیهکه با آنها روبرو خوا

کشف  یبرا جیرا یها( روشی)طوفان فکر یمیها و جلسات تآشکار کنند. مصاحبه، باشند

 . دانندیاست که افراد م ییهاسکیر

 د؟یکن ییپروژه را قبل از وقوع شناسا یهاسکیتمام ر دیتوانیم ایآ

 تیاحتماالً اکثر، دیکن بیمختلف را با هم ترک ییروش شناسا یحال اگر تعداد نیاحتماال نه. با ا 

 یامنتظره ریغ هایریسک یبرا یوقت کاف د،یبا آنها روبرو شو یکرد. اگر به درست دیخواه دایآنها را پ

 داشت. دیرا خواه دیآیم شیکه پ

https://behtime.ir/main/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/
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 .دیها گفتگو کنسکی: در مورد ر3قانون 

 یغالباً از چکش بزرگ ییهاپروژه نیپروژه در چن رانید که مدندهیشکست خورده نشان م یهاپروژه

بود که اغلب افراد سازمان  نیترسناک ا افتهیاطالع بودند.  ی، بهکه قصد ضربه زدن به آنها را داشت

 دیخواهیکردند. اگر نمیپروژه را از وجود آن مطلع نم ری، اما مددندیدیپروژه در واقع چکش را م

 .دیتوجه کن سکیره ر، بهتر است به گفتگو دربافتدیاتفاق در پروژه شما ب نیا

 د،یدهیکه انجام م ییرا در کارها سکیاست که به طور مداوم گفتگو درباره ر نیروش خوب ا کی

فرض قرار  شیاز دستور کار پ یپروژه را به عنوان بخش سکیر د،یدار یمی. اگر جلسه تدیبگنجان

دهند تا یم فرصت میت یپروژه مهم هستند و به اعضا ریمد یبرا هاسکیدهد رینشان م نی. ادیده

 را گزارش دهند. دیدرباره آنها بحث کنند و موارد جد

 ! دیکنینم ریرا غافلگ یمشتر ای حامیکه  دیمطمئن شو همچنین

 .دیریها را در نظر بگو هم فرصت دهای:  هم تهد4قانون 

، دهیدمیموجود در پروژه خود زمان اختصاص  یهابا فرصت رویارویی یکه برا دیحاصل کن نانیاطم

باال را  یاحتمال وجود دارد که چند فرصت با بازده نیساعت باشد. ا میکار فقط ن نیاگر ا یحت

 د.نمنابع ندار ایزمان  ادیز یگذارهیبه سرما یازیکه ن دینیبب

 .دیرا روشن کن تی: مسائل مالک5قانون 

ها کارشان تمام شده است.  با سکیاز ر یستیل جادیکه پس از اکنند یپروژه فکر م رانیاز مد یبرخ

مسئول  یاست که مشخص شود چه کس نیا ینقطه شروع است. گام بعد کیفقط  نی، احال نیا

 است!  یسکیچه ر

 د. یاختصاص ده سکیر مالک کی دیاکرده دایکه پ یسکیهر ر یبرا

 .دیکن یبندتیرا اولو هاسکی: ر6قانون 
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بهتر است وقت خود را صرف  نیدارند. بنابرا گرید ینسبت به برخ یشتریب ریتأث هاسکیاز ر یبرخ

 ایآ دیکن یبررس د.نرا به همراه داشته باش انیضرر و ز نیشتریند بنتوایکه م دیکن هاییآن

 کیشماره  تیاولو نی، اصورت نید پروژه شما را از خط خارج کند. در انکه بتوان دیدار ییهاسکیر

 یهامیکه اکثر ت ییارهایکرد. مع نییتع ارهایاز مع یامجموعه یدتوانیم هاریسک ریسا یشماست. برا

 .و احتمال وقوع آن است سکیر کیکنند در نظر گرفتن اثرات یپروژه از آن استفاده م

 .دیکن لیتحلرا  هاسکی: ر7قانون 

وقت ها برای تحلیل ریسک یکم، نیشرط پاسخ مناسب است. بنابرا شیپ سکیر کی تیماه درک

موثر  یهاپاسخ افتنی جهتالزم  ی، وروددیکنیم یآورجمع سکیر لیکه در تحل یاطالعات. دیبگذار

 کند.یفراهم م را هاسکیر یسازنهیبه یبرا

 .دیو اجرا کن یزیررا برنامه سکیر یها: پاسخ8قانون 

 دهایبا تهد برای رویارویی .دیرسانبرا به حداقل  یمنف راتیتأث ای دیکن یریجلوگ دیاز بروز تهدباید 

 :دیرو دار شیپ نهیسه گز

 .سکیر رشیو پذ سکیبه حداقل رساندن ر سک،یاز راجتناب 

 گریکه د دیکنیم یسازمانده یااست که شما پروژه خود را به گونه یمعن نیبه ا سکیاجتناب از ر 

متفاوت باشد  یفناور کیاتخاذ  ایکننده  نیتأم رییتغ یتواند به معنایم نی. ادیمواجه نشو سکیبا ر

پروژه  کی یبرا شتریب نهی. صرف هزدی، پروژه را خاتمه دهدیروبرو هست یمهلک سکیاگر با ر ای

 است. یبد یگذارهی، سرمامحکوم به فنا

 دیکن یسع دیتوانیهستند. م سکیبه حداقل رساندن ر یبرا ییهاها پاسخدسته از پاسخ نیبزرگتر

 دیاجرا کرده باش یرا به درست 7. اگر قانون ریسک این کار را انجام دهید علل یرو یرگذاریبا تأث

 داشت. دیهخوا یرگذاریتأث یبرا یادیز یها(، فرصتسکیر لی)تحل
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بر روی  یرگذاریاحتمال تأث ایپروژه کم باشد  یرو راتیاست. اگر تأث سکیر رشیپذ ییپاسخ نها 

 است.  یانتخاب خوب نی، اگران باشد ای ریوقت گ، دشوار اریآن بسعلل 

 :است هادیتهدبه پاسخ  عکس ا برهبه فرصت پاسخ

 اریها بسگرفتن آنها )اگر اثبات شود که فرصت دهیناد ای، به حداکثر رساندن آنها ریسک یجستجو

 اندک است( 

 پروژه یهاسکی: ثبت ر9قانون 

 یسکیکه ر دیو مطمئن شو دیرا مشاهده کن شرفتیسازد پیشما را قادر م سک،یگزارش ر کیثبت 

 نفعانیو ذ میت یکامل است که اعضا یابزار ارتباط کی نیهمچن گزارش نی. ادیکنیرا فراموش نم

 (.3کند )قانون یآگاه م ستا انیشما را از آنچه در جر

 کندیرا روشن م تی، مسائل مربوط به مالکاست سکیر فاتیخوب شامل توص سکیگزارش ر کی

(. 7)قانون  دیانجام ده تحلیل ریسک سازد با توجه به علل و عواقبی( و شما را قادر م5)قانون 

شود یامر باعث م نیکنند ایاحساس م رایها را ثبت کنند زسکیخواهند ریپروژه نم رانیاز مد یبرخ

است. اگر  نیا عکسِ  تی، واقعحال نیتر شود. با ا، سرزنش آنها راحتمشکالت بروزکه در صورت 

که  دیکنیم جادیا یا، سابقهدیثبت کن دیارا که اجرا کرده یموثر یپروژه و پاسخ ها یهاسکیر

 تواند آن را انکار کند.یکس نمچیه

 .دیکن یابیمرتبط را رد فیو وظا هاسکی: ر10قانون 

مرتبط با  فیو وظا هاریسککند یبه شما کمک م دیاکرده جادیا 9قانون  جهیکه در نت یسکیر ثبت

  .دیکن یابیآنها را رد

 یها است. در حالپروژه تیریجنبه مد نیزتریشدن به چالش برانگ لیدر حال تبد سکیر تیریمد

 تیریساده مد ندیفرا کی میتوانی، اما ممیکن ینیبشیپ تیرا با قطع ندهیآ میتوانیکه ما هرگز نم



                                                                                                      Behtime.ir  ژه آنالین بهتایمنرم افزار مدیریت پرو 

                           

عدم  نیا ریتأث ای وقوعها و به حداقل رساندن در پروژه تیعدم قطع ینیبشیپ یرا برا سکیر

 .میها اعمال کنتیقطع

 

از  یریادگیو  یادآوریکند بلکه به یکمک م یبحران طیاز شرا یرینه تنها به جلوگ سکیر تیریمد

بخشد و یبودن پروژه را بهبود م زیآمتیشانس موفق کار نیکند. ایکمک م زیاشتباهات گذشته ن

 .دهدیرا کاهش م هاسکیر نیعواقب ا

 

 behtime.ir با ریسک مدیریت( 8

. کنید استفاده پروژه مدیریت افزار نرم یک از پروژه ریسک رویبر  بیشتر کنترل به دستیابی برای

behtime.ir پروژه از مرحله هر در موجود ریسک دهدمی امکان شما به که استهایی ابزار دارای 

 :کنید برطرف را

 ریسک مدیریت هایبرنامه برای گانت چارت

 بروز از کرده و ایجاد ریسک مدیریتبرای  دقیق یهایبرنامه تا کنید استفاده ما گانت چارت از

پذیر با یک نگاه در گانت چارت امکان پروژه وظایف بر نظارت و ریزیبرنامه. دیکن جلوگیری هاریسک

 اضافه خود محوله وظایف به را الزم مستندات و نظرات توانندمی حتی تیم اعضایدر بهتایم . است

 .دندهمی رخ واقعی زمان در و-پروژه سطح در ارتباطات تمام بنابراین کنند،

 مدیریت روند پروژه مدیریت برای قدرتمند افزار نرم یک استفاده از اما .است پیچیده ریسک مدیریت

 واقعی زمان در رااطالعات  که است وب بر مبتنی ابزاری behtime.ir. کندمی تسهیل را ریسک

روز  14برای . کنیدمی عمل دقیق هایداده اساس بر همیشه بنابراین دهد ودر اختیار شما قرار می

 آن را به رایگان امتحان کنید.
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