تجسیِ ٍ تحلیل ریسک در هذیریت پرٍشُ
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()1زاوكجًی وبضقىبؾی اضقس مسیطیت ثبظضگبوی پطزیؽ فبضاثی زاوكگبٌ تُطان
ي مكبيض اضقس َؿتٍ فه آيض ؾطمبیٍ گصاضی ذغط پصیط ،زاوكگبٌ قُیس ثُكتی

چکیذُ
تجعیٍ ي تحلیل ویفی ضیؿه ،فطآیىس تكریم ي اضظیبثی احتمبل ضیؿهَبی تجییه قسٌ میثبقس.
زض ایه فطآیىس ضيیسازَبی ثبلمًٌ مربعطٌ آمیع ثىبثط میعان اثرطا ثربلمًٌ َرط یره اظ آوُرب ثرط ضيی
اَساف پطيغٌ ايلًیتثىسی میقًوس .ؾپؽ وحًٌ پبؾد ثٍ آوُب ویع تؼیریه مریگرطزز .زظ ثرٍ شورط
اؾت وٍ اوتربة چگًوگی ضیؿهَبی مرتلف زض ضجحبن ي ايلًیرت آوُرب ثؿریبض مرًثط مریثبقرس.
ویفیت ي ومیت اعالػب زض زؾتطؼ ویع زض تجعیٍ ي تحلیل ضیؿه ومف تؼیریه وىىرسٌای ایفرب
میومبیس .احتمبل يلًع ي تجؼبتی وٍ اظ تحمك َط یه اظ ضیؿهَب پیفثیىی میقًز ،اثرط ثؿرعایی
زض اوتربة ضيـَب ي تىىیهَبی تجعیٍ ي تحلیل ویفی ضیؿه زاضز .وتبیج حبنل حتی مریتًاورس
زض تجعیٍ ي تحلیلَبی ومی ي َمچىیه ثطوبمٍضیعی ياوىف ثٍ ضیؿه مرًثط يالرغ قرًز .اَمیرت
تجعیٍ ي تحلیل ویفی ضیؿهَب ثٍ مىظًض ضزٌثىسی ضیؿهَب مریثبقرس ي ذطيجری آن ثرٍ ػىرًان
يضيزی مطحلٍ ياوىف ثٍ ضیؿه میثبقس .ػس لغؼیتَبیی وٍ زض فبظ قىبؾبیی ضیؿرهَرب مرًضز
تًجٍ لطاض گطفتٍاوس زاضای زضجٍ اَمیت متفبيتی می ثبقرىس ي ثرب تًجرٍ ثرٍ محرسيز ثرًزن مىربثغ
ؾبظمبن ثبیس ثٍ ضیؿهَبی پطاَمیت پطزاذتٍ قًز .لصا زض ایه گرعاضـ ؾرؼی قرسٌ ترب ثرب ضيقری
ؾبزٌ ،قىبذتٍ قسٌ ي ذالق وؿجت ثٍ قىبؾبیی ي ضتجٍثىسی ضیؿهَب ي ذهًنبٌ ضیؿهَبی پطيغٌ
السا گطزز.
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هقذهِ
ثغًض عجیؼی َط فؼبلیتی ثب ضیؿه ي مربعطٌ َمطاٌ اؾت .زض مسیطیت پطيغٌ ،اتفبلبتی وٍ مریتًاوىرس زض حریه
اجطای پطيغٌ ضخ زَىس ي يلًع پطيغٌ ضا ثٍ مربعطٌ ثیبوساظوس ،مفًُ ضیؿه ضا زاضوس .قىبؾبیی ،تجعیٍ ي تحلیل،
ايلًیتثىسی ي زاقته ثطوبمٍ ثطای ثطذًضز ثب ایه اتفبلب  ،میتًاوس ومف ثؿعایی زض مًفمیت پطيغٌ زاقتٍ ثبقس.

اؾتبوساضز زاوف مسیطیت پطيغٌ جُت مسیطیت ضیؿه ،ضيیىطزی َسفمىس اضائٍ میزَس وٍ پیبزٌؾبظی آن ،مری
تًاوس مىجط ثٍ ومیىٍ قسن احتمبل يلًع یب اثط پیبمسَبی وبگًاض ثرط اَرساف پرطيغٌ ثبقرس .ثرط َمریه اؾربؼ ي
ثمىظًض زؾتیبثی ثٍ َسف فًقالصوط ،ثبیؿتی اثتسا ضیؿهَبی پطيغٌ قىبؾبیی ي تحلیل قًوس ي ثب اوجب فطآیىس
قىبؾبیی ي تحلیل ضیؿهَبی پطيغٌ ،ثطوبمٍای جُت وبَف ضیؿهَبی پطيغٌ تُیٍ میقًز .زض ايلیه لرس اظ
ایه فطآیىس ،مسیط پطيغٌ ثب تًجٍ ثٍ تجطثیبتی وٍ اظ اوجب پطيغٌَبی لجلی زاضز ،ضیؿهَبی پطيغٌ ضا قىبؾبیی ي
چگًوگی ضيثطي قسن ثب آن ضا ثهًض جسيلی تُیٍ وطزٌ ي زض اذتیبض اػضبی تیم پطيغٌ لطاض مریزَرس .زض ایره
جسيل ثطای َطیه اظ ضیؿهَب ،قطح مرتهطی اضائٍ میقًز ؾپؽ وحًٌ مًاجٍ ثب ضیؿه ،مؿئًل اوجب وبض ي
وًاحی اظ پطيغٌ وٍ ضیؿه مًضزوظط زضنًض

يلًع ثط آوُب اثط میگصاضز مكرم می قًز.

پؽ اظ ایه وبض مسیط پطيغٌ ثبتًجٍ ثٍ قىبذتی وٍ اظ اػضربی تریم پرطيغٌ زاضز ،تریم ضیؿره پرطيغٌ ضا تكرىیل
میزَس تؼساز اػضبی تیم ضیؿه پطيغٌ ثطای پطيغٌ َبی وًچه 3تب  4وفط ي ثطای پطيغٌَبی ثرعضي  11ترب 15
وفط میثبقس .ؾپؽ ثب اؾتفبزٌ اظ تىىیهَب ي ضيـَبی مًجًز ،فطآیىس قىبؾبیی ضیؿه ضا ثرطای اػضربی تریم
ضیؿه پطيغٌ تكطیح میوىس .ذطيجی فطآیىس قىبؾبیی ضیؿه پطيغٌ وٍ تًؾظ اػضبی تیم ضیؿه پطيغٌ تُیٍ
میقًز فُطؾتی اظ ضیؿهَبی قىبؾبیی قسٌ ي زیگط اعالػب مًضزویبظ اؾت .زض ایه تحمیك اثتسا ضیؿرىُبی
پطيغٌ ثطضؾی ي زؾتٍ ثىسی قسٌ اوس .ؾپؽ ضيـَبی مرتلف قىبؾبیی ضیؿهَبی پطيغٌ مؼطفری ي زض اوتُرب
ضتجٍ ثىسی ایه ضيقُب ثطمجىبی وحًٌ پبؾرگًیی ثٍ ضیؿهَبی پطيغٌ اضائٍ قسٌ اؾت.
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 )1بیاى هسألِ
مسیطیت پطيغٌ زاضای وٍ حًظٌ انلی اؾت .ایه وٍ حًظٌ ثبیس َىگب اجرطای مرسیطیت پرطيغٌ ثرٍ مطحلرٍ اجرطا
زضآمسٌ ي ثب ؾبیط لؿمت َب زض تؼبمل ثبقىس تب ثتًان پطيغٌ ضا ثب تًجٍ ثٍ فبوتًضَبی ؾٍگبوٍ ظمبن ،ویفیرت ي
َعیىٍ ثغًض اثط ثركی پیف ثطز .وٍ حًظٌ شوط قسٌ زض ومًزاض قىل 1-2تطؾیم قسٌاوس.
هذیریت پرٍشُ
مسیطیت
یىپبضچگی
پطيغٌ

مسیطیت
محسيزٌ
پطيغٌ

مسیطیت
ظمبن

مسیطیت
َعیىٍ

مسیطیت
ویفیت

مسیطیت
مىبثغ
اوؿبوی

مسیطیت
اضتجبعب

مسیطیت
ضیؿه

مسیطیت
تساضوب

قىل  :1-2فطآیىسَبی مسیطیت پطيغٌ
َطچىس وٍ مسیطیت ضیؿه تىُب ثركی اظ فطایىس مسیطیت پطيغٌ محؿًة می قًز امب یىی اظ فطایىسَبی مُم
آن اؾت وٍ ثٍ مىظًض ثیكیىٍ ومًزن وتبیج مثجت ي ومیىٍ ومًزن احتمبل يلًع پیبمرسَب ي اثرطا وربگًاض زض
پطيغٌ ثٍ وبض میضيز .ثىبثطایه مسیطیت ضیؿه َمًاضٌ ثٍ زي جىجٍ متضبز ضیؿه مثجت ي ضیؿه مىفی اقربضٌ
وطزٌاوس.
تغییطا زض پطيغٌَب َمیكٍ قىبذتٍ قسٌ ویؿت .اوثط فؼبلیتَبی پطيغٌ اظ مطاحل ايلیٍ چطذٍ ػمط پطيغٌ ثرب
تغییط َمطاَىس .ثٍ عًضیىٍ زض آمبضَب اضایٍ قسٌ ،ثٍ عًض متًؾظ َعیىٍ َب تب  % 251ي ظمبن تب  %151افعایف
وكبن می زَىس .زض يالغ ایه ػًامل ثبػث می قًوس ثٍ ضاحتی ظمبن ي َعیىٍ ايلیٍ ي ترمیىی ثب آوچٍ زض ػمل
ضخ می زَس یىؿبن وجبقس .ثطذی اظ مغبلؼب  ،وبَف مكىال پطيغٌ ضا اظ عطیك ثىبضگیطی مسیطیت ضیؿره،
تب  %91ومل وطزٌ اوس.
)2هرٍری بر هطالؼات پیطیي
زض ایه ثرف مطيضی ثط ازثیب مسیطیت ضیؿه ثب تًجٍ ثٍ تحمیك َبی پیكیه زض ایه ظمیىٍ زاضیرم ذالنرٍ
ایه تحمیمب زض جسيل ظیط گعاضـ قسٌ اؾت.
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جذٍل 1-2پیطیٌِ هطالؼات هذیریت ریسک
زیربخص/تطریح فرآیٌذ

هٌابغ
(Beck et al.,

6

5

4
مبویتًض وطزن

2

ضیؿه

)2002

وىتطل

3

)(Cornford, 1998

)(Kontio, 1996

4

)(Jurison, 1999

5

وىتطل

وىتطل ضیؿه

ضیؿه

عطح

وىتطل ضیؿه

اضظیبثی ضیؿه

ثطوبمٍ ضیعی
ضیؿه
تحلیل ضیؿه
ايلًیت ثىسی
ضیؿه

مبویتًض وطزن

ثطوبمٍ ضیعی

ضیؿه

ضیؿه

6

(Sommerville2001
)
(Bandyopadhya
)y et, al 1999
(Bruckner et,
)al2001

8

مبویتًض وطزن

7

ضیؿه
وىتطل

مؿیطیبثی

ثطوبمٍ ضیعی

ضیؿه

ضیؿه

ضیؿه

تحلیل ضیؿه

تحلیل ضیؿه

قىبؾبیی
ضیؿه
قىبؾبیی
ضیؿه

قىبؾبیی ي

ثطضؾی تؼطیف

مبویتًض وطزن

اَساف

تحلیل ضیؿه

تحلیل ضیؿه

تحلیل ضیؿه
قىبؾبیی ضیؿه

فرآیٌذ هذیریت ریسک

ضیؿه

پیگیطی ضیؿه

3

2

1

قىبؾبیی
ضیؿه
قىبؾبیی
ضیؿه
قىبؾبیی
ضیؿه
ثطضؾی تؼطیف
َسف

-Beck, M., Drennan, L., and Higgins, A(2003).

1

2-

)Cornford, S(1998
)Kontio, J(1997
4)Jurison, J(199
5)Sommerville, I(2001
6)Bandyopadhyay, K., Myktyn, P.P(1999
3-

)Bruckner, R.M., List, B., and J. Schiefer, J(2001
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7-

)3هقایسِ هذل ّای هذیریت ریسک ٍ فرآیٌذّای آى
مسلَبی مسیطیت ضیؿه چبضچًة َبیی تًؾؼٍ زازٌ قسٌ ثطای مؿتىس ؾربظی فطایىرس قىبؾربیی ي مرسیطیت
ضیؿه َبی پطيغٌ َؿتىس .مسل َبی مرتلف ضیؿه زض ؾبل َبی اذیط تىبمل یبفتٍ ي ثٍ ؾًی ومغٍ ياحسی
حطوت وطزٌ اوس .ایه مؿئلٍ وتیجٍ ؾیط تىبملی مسل َب ي حهًل اتفبق وظط ثیه محممیه اؾت .ؾریطی ورٍ
وتیجٍ مىغمی ویبظمىسی َبی پطيغٌ َبی جسیس ي قطایظ وًیه محیظ اجتمبػی ،التهبزی ي ؾیبؾی اؾت.
جسيل ظیط ،یبظزٌ مسل مرتلف مسیطیت ضیؿه ضا وكبن میزَسَ .رسف اظ ایره مرسلَرب مؿرتىسؾربظی ضيال
مسیطیت ضیؿهَب ثٍ مىظًض زؾتیبثی ثٍ پبیف ي وظبض ثُتط ثط پطيغٌ اؾت.
اگطچٍ وٍ تمبمی ایه مسلَب ثب َسف ياحسی ذلك قسٌاوس امب تًجٍ ثٍ تفربي َربی مًجرًز زض آوُرب فربوتًض
مُمی زض اوجب مًفمیت آمیع پطيغٌ محؿًة میقًز.
جذٍل 1-3خالصِ فازّای  11هذل ریسک

-4کلیییین ٍ

ؾبل

1991

1994

1996

 فبظ ترمیه ضیؿه .1قىبؾبیی
 .2تجعیٍ ي تحلیل
 .3ايلًیت ثىسی
 فبظ وىتطل ضیؿه .1تفىیه ضیؿه
 .2ثطوبمٍ ضیعی وظبض
ي پبیف
 .3السامب انالحی

 .1قىبؾرربیی فبوتًضَرربی
ضیؿه
 .2اضظیبثی احتمربل ي اثرط
ضیؿه
 .3تًؾررؼٍ اؾررتطاتػیُب ثررٍ
مىظًض وبَف ضیؿه َبی
قىبؾبیی قسٌ
 .4پرررربیف فبوتًضَرررربی
ضیؿه
 .5ثًجرررًز آيضزن ثطوبمرررٍ
پیكبمس
 .6مسیطیت ثحطان
 .7پًقف زازن ثحطان

 .1قىبؾبیی
 .1قىبؾبیی
 .2تجعیررررٍ ي  .2تحلیل
 .3وىتطل
تحلیل
 .3ثطوبمٍضیعی  .4گعاضـ
پبؾد
 .4ضزیبثی
 .5وىتطل

قطح

ًام

-1بَّن

-2فیرلی

SEI-3

5

لَدیي
1997

SHAMPU-5

1997
 .1تؼطیف
 .2تمطوع
 .3قىبؾبیی
 .4ؾبذتبضثىسی
 .5مبلىیت
 .6ترمیه
 .7ؾىجف
 .8ثطوبمٍ ضیعی
 .9مسیطیت

اداهِ جذٍل 1-3خالصِ فازّای  11هذل ریسک

ًام
ؾبل

-7 PRAM-6لیچ

قطح

IRM -8

-9اسویت

AIRMIC
ALARM

ٍ هریت

2112

2112

2113

 .1قىبؾبیی
 .2تجعیٍ ي
تحلیل
 .3ايلًیت
ثىسی ي
مؿیط یبثی
 .4پبؾد
 .5پبیف

 .1تًؾؼٍ
 .1ثطوبمٍ ضیعی
مفًُ
مسیطیت ضیؿه
 .2قىبؾبیی
 .2قىبؾبیی
ضیؿه َب
ضیؿه
 .3تجعیٍ ي تحلیل  .3تجعیٍ ي
تحلیل
ویفی ضیؿه
 .4تجعیٍ ي تحلیل  .4ؾىجف
ضیؿه
ومی ضیؿه
 .5پبؾد ثٍ
 .5ثطوبمٍ ضیعی
ياوىف ثٍ ضیؿه ضیؿه َب
 .6پبیف ي وىتطل  .6ثبظوگطی ي
پبیف
ضیؿه
 .7اضتجبط ثب
مكبيضان

1997

2111

 .1تؼطیف
 .2تمطوع
 .3اضظیبثی
 .4ثطوبمٍ
ضیعی
 .5مسیطیت

َ .1سف
 .1قىبؾبیی
اؾتطاتػیه
ضيیسازَبی ثبلمًٌ
 .2اضظیبثی
ضیؿه
 .2ترمیه احتمبل  .3گعاضـ زَی
 .4تهمیم گیطی
ضیؿه
 .5پبؾد
 .3ترمیه اثط
 .6گعاضـ زَی
ضیؿه
 .4قىبؾبیی محطن  .7پبیف
َبی ثبلمًٌ ضیؿه
 .5تجعیٍ ي تحلیل
ضیؿه
 .6پیكگیطی اظ
ضيیساز ضیؿه
 .7ثطوبمٍ ضیعی ثطای
وبَف
 .8ثیمٍ قسن زض
ثطاثط ضیؿه

PMBOK-11

PRMA-11

2114

تفبيتُبی مًجًز میبن ایه مسلُب مىجط ثٍ ایجبز ؾغًح مرتلف اثطثركی ي وبضایی ثطای َط مسل قسٌ اؾت .زض
َط حبل ،قىبذت مسلُب ي وگبَی جبمغ ،ثطای مسیطان پطيغٌ ثٍ َىگب پطزاذته ثٍ پطيغٌ َرب ي مرسیطیت وربضا ي
اثطثرف آوُب ضطيضی اؾت .ثطای ایه مىظًض مسلُبی ضیؿه ضا ثب یىسیگط ممبیؿٍ وطزٌ ي تفبيتُب ،ومبط لرً ي
ومجًزَبیكبن ضا ثطضؾی وطزٌایم ،ممبیؿٍ مسلُب زض قىل  1وكبن زازٌ قسٌ اؾت .مغبثك ایه قرىل ثطذری اظ
مسلُب زاضای فبظَبی مكبثُی َؿتىس ،ثطذی زاضای فبظَبی ولی َؿتىس وٍ ثطذی اظ فبظَبی مفهل ضا ثهرًض
6

فبظ ياحسی زض وظط میگیطوس ي ثٍ جعئیب ومیپطزاظوس ي پبضٌای اظ مسلُب ویع ياضز جعئیب قرسٌ ي ثرب زلرت ثرٍ
ضیؿىُب میپطزاظوس.

)4هراحل اساسی هذیریت ریسک
َمبوغًض وٍ گصقت زض ؾبل  2113اؾتبوساضز مسیطیت پرطيغٌ امطیىرب  6مطحلرٍ اؾبؾری مرسیطیت ضیؿره ضا
ثهًض مطاحل ظیط تكطیح قسٌ اؾت:
 )1ثطوبمٍضیعی مسیطیت ضیؿه

 )4تحلیل ومی ضیؿه

 )2قىبؾبیی ضیؿه

 )5ثطوبمٍ ضیعی پبؾد ثٍ ضیؿه

 )3تحلیل ویفی ضیؿه

 )6وظبض ي وىتطل ضیؿه

ایه فطآیىسَب زض ومًزاض ظیط تكطیح قسٌ اؾت:

تجعیٍ ي تحلیل ویفی ضیؿه

قىبؾبیی ضیؿه

ثطوبمٍ ضیعی مسیطیت ضیؿه

ٍ-1رٍدی ّا
 .1ثطوبمٍ مسیطیت ضیؿه
ٍ -1رٍدی ّا

 .2ترمیه َبی َعیىٍ فؼبلیت

ٍ -1رٍدی ّا

.1ثطوبمٍ مسیطیت ضیؿه

.3ترمی َبی ظمبن فؼبلیت

.1ثیبویٍ محسيزٌ ضیؿه

.2ترمیه َبی ظمبن فؼبلیت

.4مجىبی محسيزٌ پطيغٌ

.2ثطوبمٍ مسیطیت َعیىٍ

.3ثطوبمٍ محسيزٌ پطيغٌ
.4ؾطمبیٍ َبی فطآیىسی ؾبظمبن

.5قىبؾبیی شی وفؼبن
.6ثطوبمٍ مسیطیت َعیىٍ
.7ثطوبمٍ مسیطیت ظمبن ثىسی
.8ثطوبمٍ مسیطیت ویفیت

.3ثطوبمٍ مسیطیت ظمبن ثىسی
.4ثطوبمٍ مسیطیت اضتجبعب
.5ؾطمبیٍ َبی فطآیىسی ؾبظمبن

.9مؿتىسا پطيغٌ
.11ػًامل محیغی قطوت
.11ؾطمبیٍ َبی فطآیىسی ؾبظمبن
 -2ابسار ٍ تکٌیک ّا
.1اضظیبثی احتمبل ي تأثیط ضیؿه

-2ابسار ٍ تکٌیک ّا

.2مبتطیؽ زضجٍ ثىسی احتمبل يتأثیط ضیؿه

.1ثبظوگطی َبی مؿتىسا

.3اضظیبثی ویفی زازٌ َبی ضیؿه

.2تىىیىُبی جمغ آيضی اعالػب

 .4ضزٌ ثىسی ضیؿه
.5اضظیبثی فًضیت ضیؿه
.6ضأی نبحت وظطان

-2ابسار ٍ تکٌیک ّا
.1جلؿب ثطوبمٍ ضیعی ي تجعیٍ ي تحلیل

.3تحلیل چه لیؿت َب
.4تجعیٍ ي تحلیل فطضیب
.5تىىیه َبی ومًزاضی
.6تحلیلSWOT
.7ضأی نبحت وظطان

-3خرٍجی ّا
.1ثطوبمٍ مسیطیت ضیؿه

 -3خرٍجی ّا
 .1ثجت ضیؿه ثٍ ضيظ قسٌ

-3خرٍجی ّی
 .1ثجت ضیؿه
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برًاهِ ریسی پاسخگَیی بِ ریسک

کٌترل ٍ بازبیٌی ریسک

تجسیِ ٍ تحلیل کوی ریسک

ٍ -1رٍدیْا
.1ثجت ضیؿه

ٍ -1رٍدی ّا

.2ثطوبمٍ مسیطیت پطيغٌ

.1ثجت ضیؿه

ٍ -1رٍدی ّا

.3اعالػب ػملىطز وبض

.2ثطوبمٍ مسیطیت َعیىٍ

 .1ثطوبمٍ مسیطیت ضیؿه

.4گعاضقب ػملىطز

.3ثطوبمٍ مسیطیت َعیىٍ پطيغٌ

 .2ثجت ضیؿه

..4ثطوبمٍ مسیطیت ظمبن ثىسی پطيغٌ
.5ؾطمبیٍ َبی فطآیىسی ؾبظمبن

 -2ابسار ٍ تکٌیک ّا
.1ؾىجف مجسز ضیؿه
.2ممیعی َبی ضیؿه

-2ابسار ٍ تکٌیک ّا

.3تجعیٍ ي تحلیل ضيوس ي ياضیبوؽ
 .4ؾىجف ػملىطز فىی
.5اتجعیٍ ي تحلیل ممبزیط احتیبعی
 .6جلؿب ثطضؾی ي عجیؼت

-2ابسار ٍ تکٌیک ّا

.1اؾتطاتػی َبی ضیؿه َبی مىفی یب
تُسیس َب

.1تىىیه َبی اضائٍ ي جمغ آيضی زازٌ َب

.2اؾتطاتػی َبی ضیؿه َبی مىفی یب
فطنت َب

.2تىىیه َبی ومًزاضی ي تجعیٍ ي تحلیل
ومی ضیؿه

.3اؾتطاتػی پبؾد التضبیی

.3ضأی نبحت وظطان

.4ضأی نبحت وظطان
 -3خرٍجی ّا
 .1ثجت ضیؿه ثٍ ضيظ قسٌ
.2تغییطا زضذًاؾتی
-3خرٍجی ّا

.3السامب انالحی پیكىُبزی

-3خرٍجی ّا

.4السامب پیكگیطاوٍ پیكىُبزی

 .1ثجت ضیؿه ثٍ ضيظ قسٌ

.5ثطوبمٍ مسیطیت پطيغٌ ثٍ ضيظ قسٌ

.2ثطوبمٍ مسیطیت ضیؿه ثُىگب قسٌ

.1ثجت ضیؿه ثٍ ضيظ قسٌ

.3مؿتىسا ثُىگب قسٌ پطيغٌ

قىل1-4فطآیىسَبی مسیطیت ضیؿه عجكPMBOK

 )1-4برًاهِریسی هذیریت ریسک
اتربش تهمیم ي تسيیه ثطوبمٍ مسیطیت ضیؿره ي ضيـ اجرطای آن اؾرت .زض ایره مطحلرٍ ثبیرس ؾرغح ي ورًع
مسیطیت ضیؿه ،متىبؾت ثب ضیؿه پطيغٌ ي اَمیت پطيغٌ ثرطای ؾربظمبن تؼیریه قرًز ي مىربثغ وربفی ثرطای
فؼبلیتُبی مسیطیت ضیؿه فطاَم قسٌ ي َمچىیه مجبوی تًافك قسٌ ای ثطای مًاجُرٍ ثرب ضیؿره َرب ایجربز
گطزز.
)2-4ضٌاسایی ریسک
ایه ثرف قبمل تؼییه ضیؿه َبی مًثط ثط پطيغٌ ،تؼییه مكرهٍ َبی َط یه اظ آوُب ي مؿتىس ؾبظی اؾت.
زض ایه مطحلٍ ،زؾتًضالؼملُب ي مُمتطیه ضيقُبیی وٍ می تًاوس زض فطآیىس قىبؾبیی ضیؿىُب اػم اظ تُسیسَب ي
فطنتُب اؾتفبزٌ قًز ،اضایٍ میگطزز.
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قىبؾبیی ي عجمٍثىسی ضیؿهَب ؾرتتطیه ي مُمتطیه ثرف اظ فطآیىس مسیطیت ضیؿره مریثبقرس ظیرطا زض
نًض ػس قىبؾبیی ضیؿه ،آن ضیؿه اظ تحلیلَبی ثؼسی حصف قسٌ ي ومیترًان ثطوبمرٍضیرعی مىبؾرجی
جُت پبؾد ثٍ آن اوجب زاز.
ثمىظًض قىبؾبیی ضیؿه ثبیؿتی یه ثبوه اعالػبتی جبمغ اظ تىبية يػلل يلرًع ضیؿره يتربثیطا َطیره اظ
ضیؿه َب ثطثرف َبی ػملیبتی ي مبلی پطيغٌ تُیٍ گطزز .زض ازامٍ ثٍ ثؼضری اظ اعالػربتی ورٍ ثبیرس زض ثبوره
اعالػبتی يجًززاقتٍ ثبقس اقبضٌ می گطزز.

 قىبؾبیی تؼساز يقطح َطیه اظ ضیؿه َب
 زضجٍ ثىسی ضیؿه َب
 زؾتٍ ثىسی ضیؿه َب تحت یه ضیؿه ثعضگتط
 ػلت يلًع َط ضیؿه
 قىبؾبیی ي تؼییه مؿئًل ضیؿه
 ) 1-2-4تکٌیک ّای ضٌاسایی ریسک ّای پرٍشُ
تىىیه َبی مرتلفی ثطای قىبؾبیی ضیؿه َبی پطيغٌ يجًز زاضز .ثؼضی اظ تىىیره َرب ثرطای قرطایظ يیرػٌ
مىبؾت َؿتىس يثؼضی زیگط ثط مجىبی وًع يزضجٍ ضیؿه اؾتفبزٌ می قًوس .امرب مؼمرًزا تىىیىُربی ضیؿره
ثطمجىبی زضجٍ ضیؿه پطيغٌ اوتربة می قًوس .زض ازامٍ ضيقُب ي تىىیىُبیی ضا وٍ زض قىبؾبیی ضیؿه پطيغٌَب
مًضز اؾتفبزٌ لطاض می گیطوس ،ثطضؾی ذًاَیم وطز.

 ) 1-1-2-4طَفاى رٌّی
ضيـ عًفبن شَىی یه ضيـ حل مؿبلٍ اؾت وٍ زض ضقتٍ َبی گًوبگًن مًضز اؾتفبزٌ لطاض می گیطز  .زض ایه
ضيـ افطاز ایسٌ َب ي ضاَحلُبی ذًز ضا ثطای حل مؿبلٍ ثیبن می وىىس ي اػضبی زیگط گطيٌ َیچگًوٍ لضربيتی
زضذهًل ایسٌ َب ي ضا َحلُب اضائٍ ومی وىىس .ضيـ عًفبن شَىی  ،ضيـ مًثطی اؾت وٍ اظ تؼبمال اجتمبػی
ثیه افطاز زضگیط زض فطایىس قىبؾبیی ضیؿه پطيغٌ ثًجًز می آیس .الجتٍ ظمبوی ایره ضيـ ثیكرتطیه وربضایی ضا
ذًاَس زاقت وٍ مؼیبضَب ( محتًا) ي تهمیمب اتربش قسٌ (فطایىسَب ) اظ یىسیگط مجعا قرسٌ ثبقرىس .زض ایره
نًض افطاز تهمیم گیط ثیكتطیه اؾتفبزٌ ضا اظ ایه ضيـ ذًاَىس وطز ثىبثطایه تطویرت اػضربی تریم ضیؿره
پطيغٌ ثؿیبض مُم اؾت .ثیبن نحیح ضیؿه پبیٍ انلی تحلیل ضیؿه اؾت.
 ) 2-1-2-4رٍش دلفی
ضيـ زلفی تًؾظ قطوت  Randزض ؾبل  1964ثطای اؾتفبزٌ زض پیف ثیىی ضيیسازَبی آتی عطاحی گطزیس .

ثب اؾتفبزٌ اظ ضيـ زلفی ،ؾًالُب ثٍ نًض  open‐endedعطاحی می قًوس ثهًضتی لطاض میگیطورس ورٍ تمرب
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حبلت مرتلف ؾىبضیًَبی ضیؿه پطيغٌ ضا وكبن زَىس .مسیط پطيغٌ ثطای تؼییه احتمبل يلًع ضیؿه ي تبثیطاتی
وٍ ثعيزی ػملىطزَ ،عیىٍ ،ظمبن ثىسی پطيغٌ می گصضز ي اظ ایه تحلیل اؾتفبزٌ می وىس.

 )3-1-2-4چک لیست
چه لیؿت َب ثغًض مؼمًل ثیكتط ظمبوی اؾتفبزٌ می قًوس وٍ ضیؿه َب ثهًض لبػسٌ مىس تؼطیف قسٌ اوس
 .زض چه لیؿت اظ مىبثغ ي جعئیب مكتطن ضیؿه َب اؾتفبزٌ می قًوس .زض َط چه لیؿت ضیؿه َبی َط
ثرف ضا تحت یه ػىًان ولی زؾتٍ ثىسی می وىىس .ثٍ ػىًان مثبل می تًان ضیؿه َبی پطيغٌ زض  3ثررف
مكتطیبن ،محیظ پطيغٌ ي پیمبوىبضان ثٍ نًض ظیط زؾتٍ ثىسی وطز:


 بخص هحیط پرٍشُ

بخص کارفرها

 افعایف َعیىٍ،ظمبن

 تغییطا التهربزی ي ؾیبؾری  ،تغییرطا ؾرًز

 ویفیت پبییه

ؾُب
 ػمل پصیطی ،وگُساقت پصیطی ،اعمیىبن پصیطی

 اعالػب وبوبفی ثطای عطاحی يتًاوبیی ؾبذت

( HSE ثُساقت ،ایمىی ،محیظ ظیؿت)

 تغییطا آة يًَایی ي HSE



بخص پیواًکاراى

 ػملىطز پیمبوىبضان
 تؼطیف وبمىبؾت پطيغٌ يؾبظمبوسَی وبمىبؾت ،ترمیه وبمىبؾت
 وطخ تًض ياضظ
HSE 

 ) 4-1-2-4هصاحبِ
مسیط پطيغٌ ثبیس مهبحجٍ َبی ؾبذت یبفتٍ ای ضا ثب مترههیه اوجب زَس .ایه وبض ثرٍ قىبؾربیی ضیؿرىُبی
پطيغٌ ومه قبیبوی ذًاَس وطز .زض ایه ضيـ اعالػب ثهًض ضيزضي ،تلفىی يیب اظ عطیك پؿرت الىتطيویىری
ثبقس .مهبحجٍ ثب افطاز زاضای تجطثٍ زض پطيغٌ َبی مكبثٍ یه امىبن ثبلمًٌ ثطای قىبؾبیی ضیؿه َربی پرطيغٌ
می ثبقس.
 ) 5-1-2-4تحلیل سٌاریَ  ،درخت رٍیذادّا ،درخت ضکست ّا
تحلیل ؾىبضیًی ظمبوی اؾتفبزٌ می قًز وٍ زامىٍ احتمبز گؿتطزٌ ثبقس .ؾىبضیًَب ثبیؿتی ثٍ زلت اوتربة
قًوس ثٍ گًوٍ ای وٍ ثتًاوىس تمبمی حبز ممىه ضا پًقف زَىس .ضيـ َبی عًفبن شَىی ي زلفی زض تحلیل
ممسمبتی ؾىبضیًَب مفیس يالغ می قًوس  .تحلیل زضذت قىؿت يزضذت ضيیساز َب وٍ اظ تىىیىُربی تحلیرل
تهمیم می ثبقىس ثمىظًض ثبظوگطی ؾىبضیًَب مًضز اؾتفبزٌ لطاض گیطورس .تحلیرل زضذرت قىؿرت یره ضيـ
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مُىسؾی ؾیؿتمُب ثطای ثیبن تطویت مىغمی يضؼیتُب يحبز ؾیؿتم َبی مرتلف اؾت .زض ایره ضيـ ،ثرب
حطوت ضي ثٍ ػمت ضاَُبی مرتلف ممىه ي تىبية آوُب ثطضؾی می قًز.
 ) 6-1-2-4ساختار ضکست کار ریسک()RBS
زازٌ َبی ضیؿه می تًاوس ؾبظمبوسَی ي زاضای ؾبذتبض قًز ثغًضیىٍ ثتًان ثطای ضیؿه َربی پرطيغٌ یره
اؾتبوساضز مىبؾت ي لبثل فُم ثطای مسیطیت پطيغٌ آمبزٌ ومًز  .ایه فطآیىس ؾبذتبض قىؿت ضیؿه وبمیسٌ می
قًز َ ،مبن عًض وٍ  WBSومه می وىس تب فؼبلیتُبی یه پطيغٌ ثهًض وربمالا زلیرك قىبؾربیی قرًوس( .
) RBSومه می وىس وٍ ضیؿه َبی پطيغٌ ثهًض وبمالا قفبف قىبؾبیی ي تؼطیف قًوس RBS .یه ؾبذتبض
ؾلؿلٍ مطاتجی ثطای ضیؿه َبی پطيغٌ اضائٍ میوىس .ثبزتطیه ؾغح  RBSثؼىًان یه فُطؾت ولری ثمىظرًض
پًقف زازن ضیؿه َبی پطيغٌ اؾتفبزٌ می قًز .ي اظ پبییه تطیه ؾغح آن می تًان ثؼىًان یهcheck list

اؾتفبزٌ وطز .ثؼاليٌ  RBSمی تًاوس ثؼىًان یه لیؿت ؾبذت یبفتٍ اظ ضیؿه َبی قىبؾربیی قرسٌ ثرب زیگرط
ضيقُب اؾتفبزٌ قًز .ایه لبثلیت ومه می وىس وٍ فًانل يومبط وًض زض ضیؿه زیسٌ قسٌ ي مًضز تًجٍ يالغ
گطزوس تب َطگًوٍ زيثبضٌ وبضی ضا ومبیبن وىىس.
 ) 7-1-2-4ابسارّا ٍ رٍضْای دیگر
ثؼضی اظ اثعاضَب يضيقُبیی وٍ ثٍ مىظًض قىبؾبیی ضیؿه ثىبض می ضيوس ػجبضتىس اظ:
 پطؾكىبمٍ قىبؾبیی ضیؿه
ایه پطؾكىبمٍ ثٍ اػضبی تیم پطيغٌ زض قىبؾبیی ضیؿه َبی فىی يغیطفىی پطيغٌ ومه می وىرس .
پطؾكىبمٍ قىبؾبیی ضیؿه پطيغٌ ،اثعاضی مىبؾت ثمىظًض ثٍ اقتطان گصاقته زاوف افرطاز ولیرسی
پطيغٌ زض زيضٌ ػمط پطيغٌ اؾت.
 تحلیلSWOT
ثب اؾتفبزٌ اظ ایه ضيـ اػضبی تیم پطيغٌ می تًاوىس اضظیبثی وبملی اظ فطنتُب ،تُسیسَب يومبط لرً
يضؼف پطيغٌ ثسؾت آيضوس.
 ومًزاض اثط
یه ضيـ ثؿیبض ؾبزٌ ثمىظًض تكطیح مؿبلٍ اؾت ثب اؾتفبزٌ اظ ایه ومًزاض ثركُبی مرتلف يملعيمب پرطيغٌ
قبمل تهمیمب  ،ػس لغؼیت َب ياَساف يچگًوگی اضتجبط آوُب ثب َمسیگط مكرم می قرًز َمچىریه زض
ایه ضيـ ،تبثیطا ضیؿه َب ثط َمسیگط وكبن زازٌ میقًز .اَمیت ایه ضيـ  ،قىبؾبیی وًاحی اثط اؾت.
زض جسيل ظیط ممبیؿٍ ای ثیه تىىیىُبی مرتلف قىبؾبیی ضیؿه زض پطيغٌ َبی مرتلف اوجرب گطفترٍ اؾرت.
َمبن عًض وٍ مكبَسٌ می قًز ،فطآیىس قىبؾبیی ضیؿه ثطمجىبی تكىیل تیم َب ياوجب وبضگطيَی  ،اؾرتفبزٌ
اظ زازٌ َب لجلی  ،ومًوٍ َبی اوجب قسٌ يتجطثٍ افطاز ذجطٌ زض پطيغٌ َب ثبزتطیه ضتجرٍ ضا ثرٍ ذرًز اذتهربل
زازٌاوس.
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جذٍل ضوارُ  :1-5درصذ پاسخگَیی بِ ریسک رٍش ّای ضٌاسایی ریسک پرٍشُ ّا

ضزیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

ضتجٍ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

ضيـ
تحلیل زازٌ َبی لجلی
اؾتفبزٌ اظ ومًوٍ َبی اوجب قسٌ
قًُز ي تجطثیب لجلی
چه لیؿت
ثبظزیس اظ محل پطيغٌ
فلًچبض
تحلیل ؾىبضیً
ثطضؾی ػملیب ي مربعطا
پطؾكىبمٍ
ومًزاض اثط

پبؾرگًیی ثٍ ضیؿه
%53.8
%47.8
%43.6
%28.2
%15.4
%12.8
%12.8
%11.3
%2.6
%1

 )2-2-4درجِ بٌذی ریسک ّا
ممىه اؾت زض عًل فطآیىس قىبؾبیی ،تؼساز ظیبزی ضیؿه مكرم قًوس .تمطوع ضيی َمٍ ضیؿه َبیی وٍ
قىبؾبیی قسٌ اوس ،مفیس ي یمیىب ضطيضی ویؿت .ممىه اؾت زض یه پطيغٌ متًؾظ ،تؼساز ظیبزی ضیؿره ثرٍ
ؾطػت مكرم قًوس .ثبیس ثٍ مُمتطیه ضیؿه َب ايلًیت زازٌ قًز .ضیؿره َربی ػمرسٌ زض اثترسای پرطيغٌ
قىبؾبیی می قًوس امب ایه فطایىس زض ؾبیط مطاحل ویع ثبیس ازامٍ یبثس.
 )3-2-4دستِبٌذی ریسک ّای پرٍشُ
اوًاع ضیؿه ،زؾتٍ َبی مرتلف ضیؿه ضا وٍ قطوت ثب آن مًاجٍ قسٌ اؾت ي یب زض تجطثٍ َبی مكبثٍ ثب آن
ضيثطي قسٌ اؾت ،مكرم میوىس .تؼیه وحًٌ زؾتٍ ثىسی ي مكرم وطزن اوًاع ضیؿه یىی اظ يضيزی َبی
فطآیىس مسیطیت ضیؿه اؾت .ایه زؾتٍ ثىسی زض تجعیٍ ي تحلیل ي قىبؾبیی ضیؿه َبی پطيغٌ ثىبض می ضيز.
ضيـ َبی مرتلفی ثطای زؾتٍ ثىسی ضیؿه َب می تًان ثىبض گطفت .زض وتبة  PMBOKزؾتٍثىرسی شیرل
پیكىُبز قسٌ اؾت:


ضیؿه َبی فىی ،ویفی ي ػملىطزی



ضیؿه َبی زضين ؾبظمبوی



ضیؿه َبی مسیطیت پطيغٌ



ضیؿه َبی ثطين ؾبظمبوی
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پرٍشُ
درٍى سازهاًی

هذیریتی پرٍشُ

برٍى سازهاًی

فٌی ،کیفی ٍ یا
کارایی

اضظیبثی

ياثؿتگی َبی
پطيغٌ

پیمبوىبضان ي تُیٍ
وىىسگبن

ویبظمىسی َب

ثطوبمٍ ضیعی

مىبثغ

لبوًن

تىىًلًغی

وىتطلی

تبمیه يجٍ

ثبظاض

پیچیسگی ي يجًٌ
مكتطن

اضتجبعی

ايلًیت ثىسی

مكتطی

میعان وبضایی ي
لبثلیت اعمیىبن

آة ي ًَا

ویفیت

زض وؿرٍ لجلی  PMBOKضيـ زیگطی ثطای زؾتٍ ثىسی ضیؿه َب مؼطفی قسٌ ثًز وٍ ػجبضتؿت اظ:
 ریسک ّای داخلی ٍ خارجی
 ضیؿه َبی زاذلی:
ضیؿه َبی زاذلی پطيغٌ ثٍ  2ثرف ضیؿه َبی فىی ي غیطفىی تمؿیم می قًوس.
ضیؿه َبی فىی پطيغٌ  ،ضیؿه َبیی َؿتىس وٍ زض اثط تىىًلًغی ثىبض گطفتٍ قسٌ زض پطيغٌ يیب محیظ وبضی
پطيغٌ ثًجًز می آیىس.
ضیؿه َبی غیطفىی پطيغٌ  ،ضیؿه َبی َؿتىس وٍ زض محسيزٌ اذتیبضا مرسیطان پرطيغٌ مری ثبقرىس .ایره
ضیؿه َب مؼمًزا زض اثط ومجًز مىبثغ ؾبظمبن ( ویطيی اوؿبوی  ،مًاز ايلیٍ ي مىبثغ مبلی ) ثًجًز

میآیىرس.

زض نًضتی وٍ ثطوبمٍای مىبؾت جُت وبَف یب حصف ایه زؾتٍ اظ ضیؿه َب پیف ثیىی وكسٌ ثبقس ،پطيغٌ ثب
تبذیط ظمبوی يافعایف َعیىٍ َب ضيثطي ذًاَس قس.
 ضیؿه َبی ذبضجی
ضیؿه َبی ذبضجی پطيغٌ زض محسيزٌ اذتیبضا مسیطان پطيغٌ ومی ثبقىس .آوُب ثبیس آمبزگی زظ جُت مًاجٍ
قسن ثب ایه زؾتٍ اظ ضیؿىُب ضا زاقتٍ ثبقىس ي تب آوجب وٍ ممىه اؾت اثطا آوُب ضا ثٍ حسالل ضؾبوسٌ ي یب حصف
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وىىس اظ مُمتطیه ضیؿه َبی ذبضجی می تًان ثٍ تغییط زض ؾیبؾتُبی پًلی يمبلی ،ثبظاض ؾرُب  ،ترًض  ،ورطخ
مبلیب

 ،ػًاملی محیغی)آة ي ًَا) ي ضذسازَبی اجتمبػی اقبضٌ وطز.

 )3-4تجسیِ ٍ تحلیل کیفی ریسک
اوجب تجعیٍ ي تحلیل ویفی اوًاع ضیؿه ي تجییه اَساف آوُب ثط اَساف پرطيغٌ مری ثبقرس .زض حمیمرت َرسف
انلی اظ مطتت وطزن ضیؿىُبی پطيغٌ قىبذته مؿبئل مُم تط ثطای اػمبل مسیطیت زض ظمبوُبی ثؼسی اؾت.
ایه مطحلٍ یه تحلیل شَىی اظ ضیؿه اؾت ثطای:
 مكرم وطزن ضیؿه َبیی وٍ ویبظ ثٍ ياوىف زاضوس
 تؼییه احتمبل يلًع ي اثط ضیؿه َبی قىبؾبیی قسٌ زض گب زي
 تؼیه ضیؿه َبیی وٍ ثٍ مغبلؼٍ ومی ي گؿتطزٌ تط ویبظ زاضوسي ضیؿه َبیی وٍ ثسين مغبلؼٍ ومری
ثٍ مطحلٍ ثطوبمٍ ضیعی ياوىف ثٍ ضیؿه ياضز می قًوس.
 مؿتىس ؾبظی ضیؿه َبی غیط ولیسی ي وم اَمیت
 ضتجٍ ثىسی ولی ضیؿه َبی پطيغٌ
اظ ضيـ َبی ویفی مرتلفی می تًان ثطای تؼیه مُمتطیه ضیؿه َب اؾتفبزٌ وطز.
زي ضيـ مُمتط وٍ مؼمًز اؾتفبزٌ می قًوس ي ویع تطویجی اظ آن زي ،ػجبضتىس اظ:
 .1ترهیم امتیبظاتی ثٍ مُمتطیه ضیؿه َب
 .2اضظیبثی احتمبل ي اثط ثٍ نًض جساگبوٍ ثب اؾتفبزٌ اظ اػساز
 .3تطویجی اظ ضيـ َبی  1ي 2
 )1-3-4تخصیص اهتیازاتی بِ هْوتریي ریسک ّا
زض ایه ضيـ افطاز زذیل زض تحلیل ضیؿه ،امتیبظاتی ضا ثٍ ضیؿه َبیی وٍ ثٍ ػىًان مُمتطیه ضیؿه َب زض
وظط می گیطوس ،اذتهبل می زَىس.
تؼساز ضیؿه َبی قىبؾبیی قسٌ ،امتیبظاتی ضا وٍ ممىه اؾت ثٍ ضیؿه َب اذتهبل زازٌ قرًز ،تؼریه مری
وىس .مؼمًز اظ  21تب  111امتیبظ اؾتفبزٌ می قًز .زض ترهیم امتیبظا  ،قطایظ محرسيز وىىرسٌ ای ،وظیرط
وظیط تمؿیم امتیبظا میبن حسالل  5ي حساوثط  21ضیؿه ،يجًز زاضز.
ضطيضی اؾت وٍ اظ اذتهبل َمٍ امتیبظا فمظ ثٍ یه ضیؿه یب ترهیم یه امتیبظ ثٍ َط ضیؿىی وٍ لبزض
ثٍ اػمبل زضجٍ وفًش ثبزیی ضيی ول امتیبظا ثبقس ،جلًگیطی قًز .امتیبظا َط ضیؿه جمغ قسٌ ي ضیؿه
َب ثب تًجٍ ثٍ تؼساز امتیبظا اذتهبل یبفتٍ آوُب ضتجٍ ثىسی می قًوس.
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ایه ضيـ می تًاوس ثٍ ؾًُلت ي ثٍ ؾطػت اؾتفبزٌ قًز ي ثطای جمغ آيضی زامىرٍ ای اظ وظرطا  ،مفیرس مری
ثبقس .یه معیت مُم ایه ضيـ آن اؾت وٍ یه فُطؾت عًزوی اظ ضیؿه َب ،مُمترطیه آن َرب ،اوترربة ي
اضظیبثی می قًوس.
جذٍل : 2-4رٍش اٍل برای تؼیي اّویت ریسک ّا
1

ریسک

2

3

5

4

6

7

9

8

11
امتیبظا َط قطوت وىىسٌ

ضرکت کٌٌذگاى
A
B
C
D
E

هجوَع

11
5
11
5
5
35

5
11
25
21
18
78

1
31
15
17
21
82

11
1
21
15
7
52

1
1
1
33
21
53

1
15
1
11
31
55

1
11
5
1
1
15

25
1
1
1
1
25

31
31
5
1
1
65

21
1
21
1
1
41

111
111
111
111
111
511

جذٍل :3-4ریسک ّا ٍ اهتیازات
اهتیاز

رتبِ
1

ضیؿه 3

82

2

ضیؿه 2

78

3

ضیؿه 9

65

4

ضیؿه 6

55

5

ضیؿه 5

53

6

ضیؿه 4

52

7

ضیؿه 11

45

8

ضیؿه1

35

9

ضیؿه 8

25

11

ضیؿه 7

15

 )2-3-4ارزیابی احتوال ٍ اثر بِ صَرت جذاگاًِ با استفادُ از اػذاد
زض ایه ضيـ ضیؿه ثٍ احتمبل ي اثط ضیؿه تمؿیم می قًز .ثٍ جبی ثطآيضز مغلك احتمبل ي اثط ،اضظیربثی اظ
عطیك اؾتفبزٌ اظ زؾتٍ َبیی اوجب می قًز.
جذٍل :4-4راٌّوای تؼییي هیساى احتوال ٍقَع ریسک بِ تفکیک فرصت ّا ٍ تْذیذّای پرٍشُ
ٍضؼیت تْذیذ
ضيیساز لبثل پیكگیطی اؾت
مؼمًز ایه ضيیساز لبثل پیكگیطی می ثبقس.

ٍضؼیت فرصت
ضيیساز لبثل زؾتیبثی ویؿت ،ضاٌ حل
زیگطی َم ثطای زؾتیبثی ثٍ آن ویؿت
ضيیساز لبثل زؾتیبثی ویؿت ،يلی ثب ضاٌ
15

ضرح

احتوال هتٌاظر

سطح

زيض اظ زؾتطؼ

1

1

غیط محتمل

 1تب %5

2

حل زیگطی امىبن پصیط اؾت.

ممىه اؾت اظ يلًع ایه ضيیساز پیكگیطی وطز،
يلی ممىه اؾت فؼبلیتُبی اضبفی زظ ثبقس
اظ ایه وًع ضيیساز ومی تًان پیكگیطی وطز،
يلی ثب ضاٌ حل زیگطی امىبن پصیط اؾت.
اظ ایه ضيیساز ومی تًان پیكگیطی وطز ي ضيـ
َبی زیگطی َم ثطای ایه وبض يجًز وساضز.

ضيیساز ممىه اؾت اتفبق ثیفتس ،يلی

محتمل

 5تب %25

3

مؼمًز ایه وًع ضيیساز لبثل زؾتیبثی
اؾت.

ثؿیبض محتمل

 25تب %51

4

ضيیساز لبثل زؾتیبثی اؾت.

وعزیه ثٍ
لغؼیت

 51تب %111

5

فؼبلیتُبی اضبفی ممىه اؾت زظ ثبقس.

جذٍل :5-4راٌّوای تؼییي هیساى تأثیر ٍقَع ریسک بِ تفکیک فرصت ّا ٍ تْذیذّای پرٍشُ
ّسیٌِ ای
وبَف َعیىٍ ثیف اظ %31

وبَف َعیىٍ ومتط اظ %11
تمطیجب ثسين وبَف َعیىٍ
تمطیجب ثسين افعایف َعیىٍ

تمطیجبا ثُىگب

افعایف َعیىٍ ومتط اظ %11

مىبثغ اضبفٍ ای مًضز ویبظ اؾت ،لبزض ثٍ ضؾیسن ثٍ
تبضیرُبی تؼییه قسٌ اؾت (زیطوطز ومتط اظ )%5

افعایف َعیىٍ ثیه  %21تب
%31
افعایف َعیىٍ ثیف اظ %31

مغلًة ثب اضتمبء اؾبؾی زض حبقیٍ یب
محسيزٌ (لبثل تكًیك)
مغلًة ثب اضتمبء لبثل تًجٍ زض حبقیٍ یب
محسيزٌ
مغلًة ثب ومی اضتمب زض حبقیٍ یب
محسيزٌ
ثسين تأثیط مغلًة یب ثب تأثیط ثؿیبض وم
ثسين تأثیط وبمغلًة یب ثب تأثیط ثؿیبض وم
(تمطیجبا ثطاثط زؾتًض وبض)

+4
+3
+2
+1
-1

لبثل لجًل ثب ومی تىعل زض حبقیٍ یب
محسيزٌ

-2

ثب تىعل لبثل تًجٍ زض حبقیٍ یب محسيزٌ
(امب لبثل لجًل)

-3

وب پصیطفتىی اظ وظط وبضفطمب ،حبقیٍ یب
محسيزٌ ای ثبلی ومیمبوس

-4

غیط لبثل لجًل ،مىتج ثٍ زيثبضٌ وبضی

-5

تْذیذ

افعایف َعیىٍ ثیه  %11تب
%21

افعایف وم زض ثطٍَ َب ،لبزض ثٍ ضؾیسن ثٍ
تبضیرُبی تؼییه قسٌ ویؿت
(زیطوطز ثیه  %5تب )%11
اؾبؾی زض ثطٍَ َب یب مؿیط ثحطاوی
(زیطوطز ثیه  %11تب )%21
ثٍ ثطٍَ َبی انلی ي ولیسی ومی ضؾیم
(زیطوطز ثیف اظ )%21

تأثیط مثجت ي وبمالا مغلًة

+5

فرصت

وبَف َعیىٍ ثیه  %21تب
%31
وبَف َعیىٍ ثیه  %11تب
%21

زهاًبٌذی
ثطٍََبی ولیسی ثطوبمٍ ثغًضاؾبؾی اضتمب مییبثس
(تؿطیغ ثیف اظ)%21
اضتمبء اؾبؾی زض ثطٍَ َب یب مؿیط ثحطاوی
(تؿطیغ ثیه  %11تب )%21
اضتمبء وم زض ثطٍَ َب
(تؿطیغ ثیه  %5تب )%11
ومی اضتمبء زض ظمبوجىسی
(تؿطیغ ومتط اظ )%5
ثسين تأثیط مغلًة یب ثب تأثیط ثؿیبض وم

هحذٍدُ ٍ کیفیت

سطح

ثب اؾتفبزٌ اظ جسايل ضاَىمبی تؼییه ممبزیط احتمبل ي تأثیط مجمًػٍای اظ تُسیسَب ي فطنتُبی تأثیط گرصاض ثرط
ػملىطز آیىسٌ پطيغٌ قىبؾبیی می قًوس مجمًع اضظـ ض یؿه ثسؾت آمسٌ ثب ا یه ضيـ ،وكبن زَىرسٌ پریف
ثیىی ػًامل مؤثط ثط ػملىطز آ یىسٌ پطيغٌ ثًزٌ ي زض وىبض ػًامل گصقتٍ وگط ػملىطز زض مسیطیت اضظـ وؿرت
قسٌ وظیط ضط یت ػملىطز َعیىٍ ي ظمبن ي ضطا یت تطویجی زیگط ،می تًاوس يالغ ثیىبوٍ تطیه وتبیج پبیبوی پطيغٌ
ضا پیف ثیىی ومبیس.
 )4-4تحلیل کوی ریسک
اوساظٌ گیطی احتمبل يلًع پیبمسَبی اوًاع ضیؿه ي ثطآيضز تبثیط آوُب ثرط اَرساف پرطيغٌ اؾرت اضظیربثی ومری
ضیؿه ثٍ مؼىبی تحلیل ػسزی تبثیط زؾتٍ جمؼی مجمًػٍ ضیؿىُبی پطيغٌ ثط اَساف آن می ثبقس.
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 PMIضيـ تجعیٍ ي تحلیل ومی ضا ثیكتط پیكىُبز می وىس ي آن ضا وؿجت ثٍ ضيـ ویفی تطجیح می زَرس،
ظیطا ومتط ثط پبیٍ لضبي َبی شَىی افطاز ثًزٌ ي تمطیرت زلیمترطی اظ ممربزیط يالؼری احتمربل ي پیبمرسَبی
ضیؿه ثسؾت می زَس.
زض ایه گب اثط يلًع ضیؿه ثط اَساف پطيغٌ ؾىجیسٌ می قًز .ثطای ایره مىظرًض اظ اثعاضَربیی وظیرط تحلیرل
حؿبؾیت ،زضذتُبی تهمیم ي تحلیل مًوت وبضلً اؾتفبزٌ می گطزز .ثب ایه اثعاضَب مسل تحلیل اثرطا يلرًع
قطایظ ػس اعمیىبن ضيی اَساف پطيغٌ اضائٍ ذًاَسقس.
 )5-4برًاهِ ریسی پاسخ بِ ریسک
تُیٍ زؾتًضالؼمل َب ي تسيیه تىىیىُبی زظ زض افعایف فطنت َب ي وبَف تُسیسَب زض ویل ثٍ اَساف پطيغٌ
می ثبقس .زض يالغ تكریم ،پیف ویبظ زضمبن اؾت ي قىبؾبیی ي زضن ضیؿه ثٍ ذًزی ذًز ومی تًاوس مىجط
ثٍ اظ میبن ضفته آن قًز.
ً )6-4ظارت ٍ کٌترل ریسک
پیگیطی ضیؿه ثبلیمبوسٌ ،قىبؾبیی ي تؼییه ضیؿه جسیس ،اجرطای ثطوبمرٍ َربی وربَف ضیؿره ي اضظیربثی
اثطثركی آوُب زض عًل پطيغٌ اؾت.
ً )7تیجِ گیری
ثب ممبیؿٍ مسلُب مكبَسٌ می قًز وٍ َط مسل زاضای ذهًنیب ذبل ذًز اؾت ي جىجٍ َب ي اثؼربز گًوربگًن
یه مسل می تًاوس وبقی اظ مبَیت آن ثبقس .ثطذی اظ مسلُب تىُب وگبَی ولی ثط فطایىس مسیطیت ضیؿه ي ثطذی
زاضای وگبَی مفهل ثط آن َؿتىس .مسلُبی زاضای فبظَبی ثیكتط ثب اؾتفبزٌ اظ گبمُبی ثیكتط ي ضطيضتب اثعاضَبی
ثیكتط ،پطيغٌ ي ضیؿىُبی آن ضا زض جعئیب ثیكتطی ثطضؾی می وىىس .ثبیس شوط قًز وٍ پًقف مىبؾرت ثریه
فبظَبی یه مسل ػىهطی حیبتی ثطای مًفمیت مسل محؿًة می قًز .اگط ایه پًقف وبلم ثبقرس مًفمیرت
مسل ثب قىؿت مًاجٍ ذًاَس قس .شا ثطگكت پصیط یه مسل ویع ػىهرط مُمری اؾرت .يجرًز جطیربن َربی
مىبؾت ضي ثٍ جلً ي ثبظگكتی (ضي ثٍ ػمت) ومه می وىس تب زازٌ َب ي اعالػب ضطيضی ثطای ورل ثسورٍ مرسل
تًلیس قًز ي زض وتیجٍ مسل مًفمی حبنل قًز .ایه جطیبن َب اظ گم قسن ي اظ زؾت ضفته اعالػرب حیربتی
جلًگیطی وطزٌ ي تضبزَب ي وبؾبظگبضیُبی احتمبلی ضا آقىبض می ؾبظوس.

اظ ؾًی زیگط اؾتفبزٌ اظ اثعاض مىبؾت زض فبظَبی گًوبگًن یه مسل اَمیت ثؿیبضی زاضز .ورًع اثعاضَربی ثىربض
ضفتٍ می تًاوس اظ یه ؾً فبظ ضا تحت تبثیط لطاض زَس ي اظ ؾًی زیگط ثط ول فطآیىس تبثیط ثگصاضز .وتبیج حبنلٍ اظ
اػمبل یه اثعاض ثب وتبیج وبقی اظ اػمبل اثعاضی زیگط تفبي زاضز ي زض وتیجٍ وتبیج مىتمل قسٌ ثٍ گب ثؼسی ویع
متفبي

ذًاَس ثًز.
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ایه تفبيتُب پطزاظـ زازٌ َب ي اعالػب ضا تحت تبثیط لطاض زازٌ ي زض وُبیت مىجط می قًز وٍ تهًیط متفبيتی ضا
اظ فطآیىس زاقتٍ ثبقیم.

مغبثك وظط ضاظ ،ثطذی اظ اثعاضَب اثطثركی ي وبضایی ثیكتطی (ي زض وتیجٍ ثُرطٌ يضی ثیكرتط) ضا ثرٍ مرسلُب مری
ثركىس.

ثب يجًز ایه وظطا وبؾبظگبض می ثیىیم وٍ ثب گصض ظمبن تمبمی مسلُب ثٍ ؾًی ومغٍ ياحسی جُت گیطی وطزٌ ي
ثط عجك یه ضيال تىبمل یبفتٍ اوس .ایه حمیمت مؼىبی مُمی زاضز ي وكبن می زَس وٍ وتربیج مرًضز اوتظربض اظ
مسلُبی اذیط مكبثٍ یىسیگط اؾت ي ثبیس ثُطٌ يضی ضا زض ؾبیط فبوتًضَب َمبوىس اثعاضَب ي ثلرًؽ جؿرتجً وىریم.
ثلًؽ زض وًع ذًز مجحثی ثؿیبض گؿتطزٌ می ثبقس ي تحت تبثیط فبوتًضَبی متؼسزی لطاض می گیطز.

ثىبثطایه یبفته اتفبق وظط ثط ؾط ثُطٌ يضی مكىل ثىظط می ضؾس .امب ثبیس ذبعط وكبن ؾبذت وٍ َرط پػيَكری
زاضای محسيزیتُبی تحمیمبتی اؾت ي تؼمیم وتبیج آن ثٍ ؾبیط پػيَكُب ثبیس ثب احتیبط اوجرب قرًز .ثىربثطایه
ثُطٌ يضی اظ زیسگبَی گؿتطزٌ تط ػمستب ياثؿتٍ ثٍ محریظ زاذلری ي ذربضجی پرطيغٌ اؾرت ي مُربض ثطذری اظ
فبوتًضَبی ذبضجی غیط ممىه می ثبقس.
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