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 های پروژه مقابله کنیم؟چگونه با ریسک
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

و اسات  اماا در راورر باران شا    یعاا  اریپروژه بس  تیاگرچه داشتن اعتماد به نفس در مورد موفق

توانن  باا موانا  یم زیها نپروژه  ن یترکنن ه   واریاست. ام  ی برنامه ضرور  کیداشتن     زیمشکالر نبروز  

هاای   و از روشآماده مقابله با همه موارد باشا   یبون با  ییاجرا  ریم   کی  ن یروبرو شون   بنابرا  یج 

 م یریت ریسک پروژه استفاده نمای .

 نفو  بو   ویقیوت ژوزواه دا و ه توانو  تویری   ریسک یک وضعیت بالقوه است که در صوور  بوزوم  و 

هار وجاود دارد کاه    ساکیر  اقا ا  متقاباب باا  یبارا  یروش اساسا  چهاردر م یریت ریسک پروژه    .با  
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کنا   متفااور اسات. در ک ا  متناسب با امکانار پروژه و سطح بطری که ریسک برای پروژه ایجاد مای

 یدر ماورد چواونوی  باه عاالوه نکاات  بواهیم با انواع م یریت ریسک با توجه به شارای این مقا ه می

هاا را نیا  هاایی مارت   باا هار کا ا  از ایان روشآشنا شاویم و مااا   از آنها  کیهر    زیآم  تیموفق  یاجرا

  بررسی نماییم. 

 

 سکیر ی ز یر و برنامه یاب یارز 

بطارار  بایا    یاپاروژه ج  کیا ری ی برناماه هنوا به این معناست که  در ابت ا    م یریت ریسک پروژه

بارود  آمااده  شیاشت اه پا زیاگر همه چ بیترت ن ی. به ا یکن فیشکب ممکن تعر ن یترقیپروژه را به دق

را باا   یاپاروژه ج   کیا   یاآ   شاما با هیاحا ات ا  در  . ییابرآ  مشاکالراز عها ه    یبود که به بوب   یبواه

  نحوه مقابله با هر بطر در رورر تحقاق آ  یبرا قیبرنامه دق کیبه عالوه   یاز بطرار احتما   یستی 

 . یشروع کن

 جاهیکه بر نت  ی ریاحتما  وقوع آ   به عالوه تأث  ای ازنمره   یبا  یسکیها  به هر رسکیر  یابیارز   هنوا 

ها سکیبود ر  ی  شما قادر بواهسکیر  یابیارز   ریمقاد  براساسپروژه دارد  داده شود.    یآم  تیموفق

 . یکن یبن  تیاو و  سکیر تیریم  ی در استراتژ ریاحتما  و تأث ن یرا با باالتر

 رایا  زهایی نیز انجا  دهیا به روز رسانیبطرار    ستیدر حا  توسعه پروژه در     ی  شما بان یبر ا  عالوه

داشاته  یاز آ  آگااه  یاکاه با باه هماراه داشاته باشا را    ی یاج   ریساکتوانا   یم   یج   یهاشرفتیپ

 ها آشنا بواهیم ش .در ادامه با چن  نمونه م یریت ریسک با این روش . یباش
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 هاسک یر تیر یمدانواع  پاسخ به  یروش اصل   چهار 

 ریسکاز   اجتناب -۱

یعنی نمره احتما  وقوع و تااثیر آ  باه عا د   دارن بر پروژه    ییباال  اثرکه احتما  و    هاییریسکدر مورد  

  .شود ی ریجلوگ هااز وقوع این ریسکتا   یپروژه را ارالح کن ی   بهتر است استراتژتر استنزدیک 10

 

 
 

ای باوده و بیماری به یک عمب جراحی باا بیهوشای نیااز دارد و ای دارای بیمااری قل ای زمیناه   ثال اول:

بیهوشی ممکن است باعث ایجاد حمله قل ی در حین عمب جراحی شود.  جراح برای دوری از بطر حمله 

 کن . قل ی  به طور کلی عمب جراحی را  غو می

نیااز پاروژه    تیاموفق  یبرا  ایی ویژهفناور  ایباص و     یتخصصای  به وجود  برای شروع پروژه   ثال دوم:

شاروع از بطار   ی ریجلوگ یبرابای  رورر  ن یا در. ستن یمناب  در حا  حاضر در دسترس ن  ن ی  اما ااست
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کارده و  ی  اریمناسب را بر ی فناور ای   یکارشناسا  مناسب را استخ ا  کنپروژه را تابیر ان ابته سپس  

 نمایی .بع  پروژه را آغاز 

 

 ریسک  انتقال -۲

 .اسات  ریپا امکا   وارید  یهاابه طار   هاریسکاز    یداشته باش   انتقا  برب  کیشر  ن یپروژه چن   اگر

 دیوار کیشار کیاکاه باا  یدر قارارداد ساکیکه انتقاا  ر  ی  مطمئن شو یرا انتخان کرد نهیگ  ن یا  اگر

 .ث ت ش ه است یبه درست  یاامضا کرده

 کیاباا   بااص ی فنااور کیاکار با  یبرا شرکتاست که  یمورد زمان ن یمت او  در ا نمونه کی  ثال اول:

باه   ی مارت   باا آ  فنااور  هایریساک  هیاراورر  کل  ن یاشود. در ایم  کیشر  ایاستخ ا     یشرکت بارج

 .منتقب شود همکارشرکت 
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مقابلااه بااا  یاساات. باارا مااهی  بسااکیانتقااا  رماا یریت ریسااک از نااوع  تاارین نمونااهمتاا او   ثووال دوم:

آنهاا   تیرینوارا  ما   واریتاا د  ب ن یا   ماهیب  هاایشارکتقراردادهاایی باا    ی توانیباص م  هایریسک

کاماب ث ات   اریبا جزئ  یبه رورر قرارداد   یبا  های دیور و بیمها  ته موارد همکاری با شرکت.   ین اش

 .شود

 

 سکیر کاهش -۳

بطر باص در رورر   کی  ریکاهش تأث  یبرا  یااست که شما برنامه  یمعن  ن یبه ا  یا ریسکبطر    کاهش

کاهش بطر کاوچکتر بواها   ب یبه د   از بطر ی  مشکب ناشوری. به ع ارر د یادر نظر گرفته  بروز آ 

 .بود

مشاکب تتقاضاای بااالس اسات. مااال   ریساککااهش استفاده از اساتراتژی  یبون برا نمونه کی   ثال:

شما تو ی کنن ه کاالیی باص هستی  که تقاضا برای آ  کاال در هفتاه پایاانی ساا  بسایار بااال بواها  

مقابلاه باا  یبارا یکااف زاریاتجه  ایا  یکااف  تیااسات کاه شاما  رف  یاحتما   یبرا  ی  یربرنامه  رفت. ه  

داشاته   کاهش ریساک  ی استراتژ  کی   یرورر  شما با  ن یا  در  .داشت   یرا نخواه  سباال  اریبس  یتقاضات

 ن یاز کارهاا را باا طارف یبربا ایا  کارده یبن  اسیبود را مق  تی رف   یکه به شما امکا  ده  سر   یباش

هاای همکاار هاای اضاافی را از شارکتمااال سافارش  . یارا برآورده کن  ادیز  یتا تقاضا   یانجا  ده  ورید

 تامین کنی .

 ن یاست که طرف ن یا  یکن ی  یرآ  برنامه  یبرا   یکه با  ریسک دیور  کی    یکنیکار م  دیور  یبا شرکا  اگر

 رییاتغ  ناهیشاامب گ کاهش ریسک     ی حا ت  استراتژ  ن یممکن است ط ق قو  بود عمب نکنن . در ا

 بواه  بود. کیشر
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 سکیر رشی پذ -۴

 ی از بطاار  یاکنینما یاسات کاه سااع یمعنا ن یااباه ا ساکیر رشی  پا  اسااتیکاه از ناا  آ  پ هماانطور

را انتخاان  ریساک احتماا یباا عواقاب    اداماه کاار  بلکاه در عاو    یآ  را کاهش ده  ای   یکن  ی ریجلوگ

  .انتخان است ن یبهتر ی استراتژ ن یبطر ان ک باش   ا ریتأث اگر . یکنیم

 

 
 

باازه  کیا)در   یاتو  یاحتماا  یرهاایتأب یبارا ی  یار  برناماهساکیر رشینمونه معماو  از پا  کی   ثال:

 ریسک   رشیپ   .از ق ب اغلب دشوار است  ب یتحو  قیبرنامه دق  کی  ینیب  شیپ  رایمعقو ( است ز  یزمان

ایان موضاوع را از و   یشما از ق ب در معار  بطار هسات رایمتفاور است  ز  ی فعا  با انجا  ن اد  کار

  . یدانیمق ب 
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ایان ریساک باه عواقاب  از ق اب    رایاز  دهی برنامه بود ادامه میدر این نمونه م یریت ریسک  شما به  

 ای .و با با آ  کنار آم ه را محاس ه کرده بصوص

 

 یاستراتژ  نیبهتر  انتخاب

 ی اسااتراتژ کیابااا   ساکیر قیاادق یابیاارز  کیاا هماهنااک کارد  ساکیر تیریمهاارر در ماا  ن یمهمتار

هاا باا وجاود کا ا  ریساککاه   یاکن ن یایتع  یا  شاما باواریع اارر د باه .است سکیر  تیریمناسب م 

 هااریساکاست(  و ک ا   یبوب نهیگ  رشیرورر احتمااًل پ  ن ی)در ا  توا  باز هم به کار ادامه دادمی

مقابلاه باا عواقاب  یبرنامه موثر برا کی  یرورر شما با ن یان ازد )در ا  یبه بطر م  یپروژه را به طور ج 

 (. یداشته باش

   یدر اماا  باشابااز هام از عواقاب آنهاا    هاریسک  ن یتریج بینی و بروز  پیشرورر    در   یاگر بخواه

 ن یاا باا نموناه ما یریت ریساک چن گاناه  کیا  . یاکن  میتنظا  ساکیر  پاسا  باهبرنامه    ن یچن    یتوانیم

 ی افزاراست. هر شرکت معمواًل نر   سای ری حمالر   ب ی  احتما  از دست رفتن اطالعار مهم به د روش

 کیاا)انتقااا ( و  یبااارج ی ریااگ  ا یپشاات سیساارو کیااحمااالر )اجتنااان(   ن یاامحافظاات در براباار ا یباارا

در  تیادر راورر موفق   ا یپشات  هو بازگردان   اطالعار از نسخ  ستمیپاک کرد  کب س   یبرا  ی استراتژ

 دارد. اریحمله )کاهش( در ابت
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