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Construction projects involve many groups with different goals, which 

expose them to many risks in an uncertain environment. In practice, 

different project stakeholders have different understandings of project 

risks. Each of which identifies and analyzes project risks without relying 

on a common methodology. For this reason, in most construction projects, 

discussing project risks and decision-making based on risk is a common 

problem that causes differences between project parties. Therefore, risk 

management in construction projects is a fundamental challenge. This 

research has been formed to improve the project risk management process 

with emphasis on construction projects; and use library resources, has 

investigated and compared the risk sub-processes in the models presented 

after 1990. By identifying the strengths and weaknesses of different 

models, a new method of risk management has been proposed. The 

proposed method consists of a combination of the PMBOK standard and 

the SHAMPU model and supports sub-processes that have received less 

attention in models, such as project definition, decision-making based on 

benefit/cost and Implementation Management. The addition of these 

processes has been due to the specific nature of construction projects and 

the existence of various risks during the project life cycle, which is an 

effective help to project stakeholders in understanding, identifying and 

analyzing project risks. 
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های ساخت با ارائه یک روش پیشنهادی بر بهبود فرآیند مدیریت ریسک در پروژه

  SHAMPUو مدل  PMBOKاساس استاندارد 
 4، ابراهیم صفا2جواد مجروحی سرد رود ،3ناصر منصور شریفلو ،*2توحید پور رستم ،1رضا مهاجری برج قلعه

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یساخت، گروه عمران، واحد تهران مرکز تیریو مد یمهندس یدکتر یدانشجو -1
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه عمران، واحد تهران مرکز اریاستاد -2
 رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه عمران، واحد تهران مرکز اریدانش -3
 رانیتهران، ا ،یگروه عمران، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالم اریاستاد -4

 چکیده
قرار دارند.  یادیز یهاسکیعرض رمنامشخص در  طیمح کیکه در  د،نکنیم ریرا با اهداف مختلف درگ یادیز یهاگروه ساخت یهاپروژه

 یهاسکیمشترک، ر یمتدولوژ کیبر  هیهرکدام بدون تککه  ،پروژه دارند یهاسکیاز ر یمختلف پروژه درک متفاوت نفعانیدر عمل، ذ
 بر یمبتن یریگمیپروژه و تصم یهاسکی، بحث در مورد رساخت یهادر اکثر پروژه ل،یدل نیبه هم .کنندیم لیو تحل ییپروژه را شناسا

 های ساخت یک چالشبنابراین، مدیریت ریسک در پروژه .شودیپروژه م نیطرف نیاختالف ب جادیاست که باعث ا جیاز مشکالت را سکیر
نابع مستفاده از و با ا های ساخت شکل گرفته است؛این تحقیق با هدف بهبود فرآیند مدیریت ریسک پروژه با تأکید بر پروژه. اساسی است

ا مشخص شدن نقاط قوت بپرداخته است.  1990های ارائه شده بعد از سال ای، به بررسی و مقایسه زیرفرآیندهای ریسک در مدلکتابخانه
مدل  و PMBOKهای مختلف، یک روش جدید مدیریت ریسک پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی از ترکیب استاندارد و ضعف مدل

SHAMPUرا که در سازیگیری بر اساس سود/هزینه و مدیریت پیاده، تشکیل شده است و زیرفرآیندهایی مانند تعریف پروژه، تصمیم 
های های ساخت و وجود ریسکدلیل ماهیت خاص پروژهاضافه شدن این فرآیندها به اند؛ پوشش داده است.ها کمتر مورد توجه بودهمدل

 باشد.یمهای پروژه مختلف در طول چرخه عمر پروژه بوده است که کمک مؤثری به ذینفعان پروژه در درک، شناسایی و تحلیل ریسک

 PMBOK ،SHAMPU، ریسک، مدیریت ریسک، های ساختپروژه :کلمات کلیدی
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 مقدمه -1

ارند. قرار د یادیز یهاسککاری با ری طیمح کیکه در  د،نکنیم ریرا با اهداف مختلف درگ یادیز یهاگروه ساخت یهاپروژه

 نفعانیذ شود که. این امر باعث می[1]ای است که تجزیه و تحلیل ریسک وابسته به طرز تفکر شخص است گونهها بهطبیعت این پروژه

 ییپروژه را شناسا یاهسکیمشترک، ر یمتدولوژ کیبر  هیهرکدام بدون تکداشته باشند و پروژه  یهاسکیاز ر یمختلف پروژه درک متفاوت

. [5-2] است شکالت رایجاز م سکیبر ر یمبتن یریگمیتصمهای پروژه و بحث در مورد ریسک، ساخت یها. در اکثر پروژهنمایند لیو تحل

با این وجود، . [9-6] ش دهدتواند احتمال موفقیت پروژه را افزایهای مدیریت ریسک میبسیاری از محققان بر این باورند که استفاده از مدل

های ها تمایل دارند تا از مدل. سازمان[14-10]تواند بهبود یابند شوند یا هنوز هم میطور کامل اجرا نمیهای مدیریت ریسک یا بهشیوه

ا اغلب مّباشند، ا داشته ریزی، نظارت و کنترل مؤثر را در اختیاررسمی مدیریت ریسک استفاده نمایند تا تعریف روشنی از اهداف، برنامه

 است. یالش اساسچ کی های ساختدر پروژه سکیر تیریمد فرآیندبهبود  ،نینابراب. [15] اندهای ساخت بهینه نشدهها برای پروژهمدل

ها در های ساختاری آنکه بلوک [9] ته استصورت سیستماتیک شکل گرفچندین مدل مدیریت ریسک به ،1990از اوایل دهه 

ساختار توان ترک هستند و میدارای ساختارهای بسیار مشابه و اهداف مشها این مدل. [14]اند گذاری شدهپایه 1980و  1970های دهه

یزی مدیریت رنامهها و اهداف پروژه مورد نظر و برمنظور درک ویژگیه مرحله اول این فرآیندها ب؛ ها را به سه مرحله کلی تقسیم نمودآن

ها با رتباط آنها همراه با علل، اثرات و چگونگی امرحله دوم برای شناسایی ریسک امنه و هدف آن است.گیری در سطح، دریسک با تصمیم

ی پاسخ مرحله سوم برای شناسای باشد.ها میگویی به ریسکها، راهبردهای پاسخبندی آنیکدیگر، ارزیابی احتمال وقوع و تأثیر آن، اولویت

ت انش، تجربیادهای ثانویه و همچنین ارتباط نتایج پردازش مدیریت ریسک، ثبت بی و درمان ریسکها، ارزیابه ریسک، نظارت و پایش آن

 .[9] سازی آن استدر طول مدت پیاده

ورد کمتر م سکیر تیریمد یهاکه در مدل ییندهایرفرآیکه در آن ز ،سکیر تیریمد دیروش جد کیارائه با هدف  قیتحق نیا

ارائه شده است.  3ش بخش دوم به بررسی پیشینه تحقیق اختصاص داده شده است روش تحقیق در بخ .شکل گرفته استاند، توجه بوده

 ارائه شده است. تشریح روش پیشنهادی و 5های مدیریت ریسک در بخش و مقایسه مدل 4های مدیریت ریسک در بخش مدل

ت. در پایان، ارائه شده اس 7مدیریت ریسک در بخش  هایو مزایای روش پیشنهادی نسبت به سایر مدل 6زیرفرآیندهای آن در بخش 

 ارائه شده است. 8گیری در بخش نتیجه

 پیشینه تحقیق -2

یعنی مدیریت  های اصلی مدیریت پروژههای ساخت نیاز به دانش مدیریت مدرن دارد. دانشی که بتواند تمام حوزهمدیریت پروژه

ن، مدیریت هزینه، مدیریت کیفیت، مدیریت منابع، مدیریت ارتباطات، مدیریت ریسک، یکپارچه پروژه، مدیریت محدود پروژه، مدیریت زما

نسبت به سایر صنایع  ،هاعالیتف پیچیدگی دلیلهای ساخت به. پروژه[16]مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت ذینفعان پروژه را پوشش دهد 

ای ریسک پدیدهطور کلی، . به[1]باشد ها میهای موجود در فعالیتها، عدم قطعیتو منشأ ریسک در آن [17] دارای ریسک بیشتری است

واژه ریسک بر پیامدهای منفی و  تواند مثبت یا منفی باشد. در تعاریف عموماًو می [18] ای از عدم قطعیت استاست که دارای درجه

-یکی از جامع. [14]ت مطلوب در نظر گرفته شده اسعنوان منفی یا نانامطلوب تمرکز دارد و همیشه حداقل یک خروجی وجود دارد که به

مدیریت ریسک فرآیند سیستماتیک شناسایی، "ارائه نموده است. 1ترین تعاریف مدیریت ریسک، تعریفی است که انستیتو مدیریت پروژه

مال وقوع یا اثر پیامدهای منفی منظور حداکثر کردن نتایج و وقایع مثبت و حداقل کردن احتهای پروژه بهتجزیه و تحلیل و پاسخ به ریسک

ها کاربرد سیستماتیک رویه"مدیریت ریسک را  ،2های کنترل شدهها در محیطپروژه . این در حالی است که [16]"بر اهداف پروژه است

مدیریت ریسک را  3ایزو .[19] داندمی "های ریسکریزی و اجرای پاسخها و سپس برنامهبرای وظایف شناسایی و ارزیابی ریسک

                                                           
1 Project Management Institute (PMI) 
2 Project in Controlled Environment 2 (PRINCE 2) 
3 International Standard Organization (ISO) 
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های تبادل اطالعات، مشاوره، ایجاد فضا و شناسایی، های مدیریت در فعالیتهای اجرایی و رویهها، روشکارگیری سیستماتیک خط مشیبه"

های پروژه، ارزیابی و در مجموع، مدیریت ریسک به شناسایی ریسک .[20] داندمی "تحلیل، سنجش، برخورد، پایش و بازنگری ریسک

 . [21]پردازد های شناسایی شده میگویی به ریسکها و اتخاذ استراتژی مناسب در پاسخبندی آنولویتا

هایی از های تحلیلی، ویژگیهای مدیریت ریسک، بسته به حوزه کاربرد و ظرفیتدارند که مدلبیان می [22] 4دزیادوز و ریجمنت

شود. این بدان معنی های فرآیند مدیریت ریسک کمتر پرداخته میبرخی جنبه به کهکنند، در صورتی تجزیه و تحلیل ریسک را برجسته می

های مدیرت ریسک ها مؤثرند، مدلبندی ریسکهای ساخت در شناسایی، ارزیابی و اولویتاست که گذشته از اینکه اشخاص درگیر در پروژه

کنند که با ایجاد نگرشی بیان می [23]ها و ابزارها برای ارزیابی ریسک مؤثرند. برای غلبه بر این مشکل لطفی و باقری نیز در انتخاب تکنیک

مند مدیریت تدوین و کاربرد نظام توان زمینههای مدیریت ریسک میعلمی به مدیریت ریسک، معرفی علمی و جامع  فرآیند و تکنیک

ریزی دارند که باید در برنامهبیان می [24] 5ها را فراهم نمود. در این راستا حسین و مجدیآن در شرکتریسک پروژه در کشور و استقرار 

توان دقیقًا به شکلی از برنامه مدیریت ریسک نشان داد. برنامه ها روشن و شفاف باشند و این را میمدیریت ریسک هدف و مسئولیت

سطح و نوع اید در ابتدای پروژه انجام گیرد. در این گام از فرآیندهای مدیریت ریسک، ریزی مدیریت ریسک بمدیریت ریسک یا برنامه

 یمبان نیو همچن سکیر تیریمد هایتیفعال یبرا ازیسازمان، منابع مورد ن یپروژه برا تیپروژه و اهم سکیمتناسب با ر سک،یر تیریمد

ها یک چالش اساسی است که باید در اولین گام بنابراین، انتخاب مدل مناسب برای برخورد با ریسک .گرددیمشخص م هاسکیمواجهه با ر

 ریزی مدیریت ریسک صورت گیرد. در فرآیند برنامه

 تحقیق روش -3

برای پاسخ به این سوال که کدام این تحقیق با رویکرد بررسی ادبیات موضوع، در ریسک و مدیریت ریسک شکل گرفته است. 

گردد. در ابتدا به مطالعه و مقایسه زیرفرآیندهای ریسک در محسوب می های ساختترین انتخاب در پروژهمدل مدیریت ریسک مناسب

اند، ارائه یک روش جدید مدیریت ریسک انجام شده ها با هم پرداخته است و با مشخص شدن زیرفرآیندهایی که کمتر مورد توجه بودهمدل

عنوان پایه و اساس برای ایجاد یک روش مدیریت ریسک استفاده شده و از ترکیب آن با به 6PMBOKدی از استاندارد است. در روش پیشنها

های ساخت دهد، روش پیشنهادی مدیریت ریسک برای پروژهکه تمامی زیرفرآیندهای مدیریت ریسک را پوشش می 7SHAMPUمدل 

 دهد.میروند انجام تحقیق را نشان  1شکل . تدوین شده است

 

                                                           
4 Dziadosz and Rejment 
5 Husein and Majdi 
6 Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 
7 Shape, Harness And Manage Project Uncertainty (SHAMPU) 
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 : روند انجام تحقیق.1شکل

 های مدیریت ریسکمدل -4

 مراجع از دسته سه کلی، طوربهکنند، و های پروژه را فراهم میهای( مدیریت ریسک چارچوب برخورد با ریسکاستاندارهای )مدل

 شناخته المللیبین و جهانی صیتخص مراجع عنوانبه عمدتاً  و نداشته دولتی حالت که مؤسساتی و هاانجمن توسط اول گروه. اندشده تدوین

 پیشنهادی حالت اجعمر این در شده تدوین ضوابط است، خارج کشور یک نفوذ حوزه از هاآن پیشنهادی چارچوب و اندشده تهیه شوند،می

 یا کشور یک در نامهآیین صورتبه و داشته رسمی و قانونی حالت که شده تدوین ریسک مدیریت ضوابط دوم دسته .دارند ایتوصیه و

 طراحی اول دسته مراجع یکل اصول پایه بر عموماً که است این مراجع از دسته این خصوصیات جمله از. گیرندمی قرار استفاده مورد منطقه

 ییاجرا را ضوابط این عملیاتی صورتبه و هستند تردقیق هاروش و ابزارها توضیح و هافرم و هاروال تهیه کاربردها، در ولی اند،شده تدوین و

 به توجه با امّا اول، دسته هایروش و اصول پایه بر را هاآن ریسک مدیریت حوزه محققین که هستند ضوابطی سوم، دسته .[25]اند نموده

 در بعضاً هاآن زیرفرآیندهای و بوده متنوع بسیار هامدل گونه این نمونه. اندنموده طراحی هامدل از دیگر الگوگیری و خود ایحرفه تجارب

 دهد.های مدیریت ریسک بر حسب حوزه نفوذ را نشان میبندی مدلدسته 1جدول . است شده زیاد و کم مختلف تحقیقات

 

 

 

 

 های مدیریت ریسک: مقایسه مدل2فاز 

  هافرآیندهای کمتر مورد توجه در مدلخروجی: 

 های مدیریت ریسک: ارزیابی مدل3فاز 

  SHAMPUو مدل  PMBOKانتخاب استاندارد خروجی: 
 های برتر مدیریت ریسکعنوان مدلبه

 ایکتابخانهها با استفاده از منابع آوری داده: جمع1فاز 

 ها)استانداردها(ی مدیریت ریسکمدل -1خروجی: 

 های مدیریت ریسک بر حسب حوزه نفوذبندی مدلدسته -2            

 SHAMPUو مدل  PMBOK: تلفیق استاندارد 4فاز 

 ارائه روش پیشنهادی مدیریت ریسک، خروجی: 

 های ساختبهینه شده برای پروژه

 پیشنهادی: تشریح روش 5فاز 

 معرفی زیرفرآیندهای روش پیشنهادی  -1 خروجی:

 هامزایای روش پیشنهادی نسبت به سایر مدل -2

 گیری: نتیجه6فاز 



 نجمن مهندسی سازه ایرانا                                                                                                                                                                                                              امتیازصاحب

 

 10 19 تا 5، صفحه 1401، سال 5 شماره ،9 مهندسی سازه و ساخت، دورهپژوهشی  –علمی نشریه 

 

 .[26] های مدیریت ریسک بر حسب حوزه نفوذمدلبندی دسته: 1 جدول

 یاستانداردها )راهنماها(

 جهانی

استانداردهای رسمی 

 کشورها

استانداردهای ارائه شده توسط 

 متخصصین

PMBOK 84360-AS/NZS 9RAMP SHAMPU 

10PRAM 11DOD Ludin&Kilem G-Smith 

1210006-ISO ALARM Pritchard 13RFRM 

14ICB Q-850 Fairley 15PUMA 

 PRINCE 2 Wideman Leach 

 Code 659 Morgeli 16CRM 

 BS 6079 PRMA RISMAN 

 DIN 96900 British Colombia Cooper 

 

 های مدیریت ریسکمقایسه مدل -5

ساس نظر جابری و . این جدول بر ااندنمایش داده شده 2ل های مختلف مدیریت ریسک بر حسب سال ارائه و توسعه در جدومدل

ت، همچنین برخی ها تدوین گردیده، اصالح شده اسویرایش جدید آن 2015هایی که بعد از سال تهیه شده است و برای مدل[ 27]نظری 

با  هامدلیسه مقابا یکدیگر مقایسه شده است. های مختلف مدلهای زیرفرآیندهای ریسک به آن اضافه شده است. در این جدول مدل

ش وجود جزیه و تحلیل، سنجش و پایتهای یک پروژه اصوالً مفاهیم یکسان شناسایی، منظور بررسی ریسکدهد که بهیکدیگر نشان می

ا، هنوع پروژه های مختلف بسته بهدارد. این مفاهیم بسیار کلی و گسترده بوده و باید حیطه و دامنه عملشان کاماًل مشخص شود. مدل

ا بخی از فازها ها هماهنگ شوند، گاه برهای پروژهنند با خصوصیات و ویژگیوجود آمده و برای اینکه بتواها بهماهیت آن خصوصیات و

 اند.یکدیگر ادغام شده و گاه به جزئیات تفکیک شده

  

                                                           
8 Australia/New Zeland Standard 
9 Risk Analaysis and Management for Project 
1 0 Project Risk Management Approuch 
1 1 Department of Defense 
1 2 International Standard Organization 
1 3 Risk Filtering, Rabking and Management 
1 4 IPMA Competence Baeline 
1 5 Project Uncertainty Management Analayis 
1 6 Continuous Risk Management 
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 .[27] های مدیریت ریسکمقایسه مدل :2 جدول
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 √ √ √  √ √ √ √  PMBOK 2017استاندارد  1

2 PRINCE 2 2017  √ √  √ √  

3 Code 659 2009  √ √ √ √  √ √  

4 DIN 69900 2009  √ √ √  √ √  

5 
راهنمای چارچوب 

 ICBشایستگی 
2006  √ √ √  √ √  

 √ √  √ √   Morgeli 2005فرآیند  6

  √ √ √ √ √ 2003 استاندارد استرالیا/نیوزلند 7

  √ √  √ √ √  PRMA 2004مدل  8

  √  √ √ √ 2004 و همکاران Cooperراهنمای  9

 √  √  √ √ √ √ PRAM 2004فرآیند  10

  √ √  √ √   2003 استاندارد ایزو 11

  √ √  √ √  DOD 2003استاندارد  12

  √ √ √ √ ALARM 2002مدل  13

 √ √ √  √ √ √ 2002 استاندارد کانادا 14

  √ √  √ √   G. Smith 2002روش  15

 √ √ √  √ √ √   RFRM 2002روش  16

 √ √ √  √ √ √ √ PUMA 2002مدل  17

  √ √   √ √   Leach 2000روش  18

  √ √  √ √ √ 2000 استاندارد انگلستان 19

  √ √  √ √   CRM 1999فرآیند  20

  √ √  √  RISMAN 1999مدل  21

 √ √ √  √ √ √ √ RAMP 1998مدل  22

 √ √  √ √ √ √ SHAMPU 1997مدل  23

  √ √  √ √   Ludin 1997و  Kleimروش  24

  √ √  √ √  Pritchard 1997روش  25

 استاندارد 26

British Colombia 
1995   √ √  √ √  

 √ √ √  √ √   Fairly 1994فرآیند  27

  √ √    √   Wideman 1992فرآیند  28

 

 ها باید به چند نکته مهم اشاره نمود:در خصوص مقایسه مدل
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زی رید برنامهرکیب با فرآینتپردازند که چهار مورد آن در در فرآیندهای مدیریت ریسک نیز، فقط هشت مورد به تعریف پروژه می -1

ها ک پروژهتواند کمک مؤثری در مدیریت ریساشته باشد، میدعنوان یک فاز مجزا وجود چنانچه این بخش به مدیریت ریسک هستند.

 باشد.

 اشد.بر فرآیندها میترکیب با سای ها درباشند که شش مورد آنریزی مدیریت ریسک میچهارده مدل دارای فرآیند برنامه -2

 ستند.هها دارای بخش شناسایی ریسک که همه مدلطوریهب ،باشدها میشناسایی ریسک بخش مشترک تمام مدل -3

باشند ی مییابی کمّ فاقد ارز Leachو  Widemanهای فاقد ارزیابی کیفی و مدل Widemanهای ریسک فقط مدل در بخش ارزیابی -4

 ها از این لحاظ مشکلی ندارند.و سایر مدل

و  AS/NZ S 4360های شناسایی شده فقط دو مدل گیری جهت انتخاب پاسخ برتر برای ریسکدر خصوص فرآیند تصمیم -5

ALARM گیری هستند که این بخش نیز نیاز به تقویت دارد.دارای بخش تصمیم 

دل ها نیز فقط میسکردهی، پایش و کنترل و از لحاظ گزارش ها بودهگویی به ریسک جنبه مشترک تمامی مدلبرنامه پاسخ -6

PRAM باشد.فاقد این بخش می 

 قویت دارد.تباشند و این بخش نیز نیاز به سازی فقط نه مدل دارای این بخش میدر بخش فرآیند مدیریت پیاده -7

نیمم تعداد فرآیندها مربوط فرآیند و می نهبا  SHAMPUفرآیند و بعد از آن  11با  PUMAماکزیمم تعداد فرآیندها مربوط به مدل  -8

 باشد.با سه فرآیند می Widemanبه مدل 

منابع  آشنایی همگانی، سهولت دسترسی، سهولت کاربرد و دلیلبه PMBOK استاندارد های مدیریت ریسک،در میان مدل

د ریسک مانن ی مدیریتولی زیرفرآیندها ،گرددنی محسوب میالمللی و جهاهای استاندارد بینپشتیبانی در دسترس بهترین نمونه از مدل

زئیات بیشتری را ج باشد که نسبتاً بینانه مییک مدل ژرف SHAMPUمدل  ،دهد. از طرف دیگرگیری را پوشش نمیتعریف پروژه، تصمیم

عنوان پایه و اساس برای ایجاد یک روش به PMBOKاز استاندارد در این تحقیق  ،[. بنابراین26] دهدها مد نظر قرار مینسبت به سایر مدل

ک روش یدهد، که تمامی زیرفرآیندهای مدیریت ریسک را پوشش می SHAMPUمدیریت ریسک استفاده شده و از ترکیب آن با مدل 

 .شده استطراحی و تدوین  مدیریت ریسک جدید

 تشریح روش پیشنهادی -6

دهند، برای داشتن یک روش هایی از فرآیند مدیریت ریسک را پوشش نمیبخشهای مدیریت ریسک از آنجا که هر یک از مدل

یک روش جدید برای پوشش دادن تمام زیرفرآیندهای  SHAMPUو مدل  PMBOKهای ساخت، از ترکیب استاندارد کامل در پروژه

برای مدیریت  فاز مختلف هفت یرادا مدل نیاانجام گرفته است.  2017در سال  PMBOKمدیریت ریسک ارائه شده است. آخرین ویرایش 

پاسخ به  یزیربرنامه سک،یر یکمّ لیو تحل هیتجز سک،یر یفیک لیو تحل هیتجز سک،یر ییشناسا سک،یر تیریمد یزیرشامل برنامه ریسک

ارائه شده است. این  2003در سال  17توسط چاپمن و وارد SHAMPU. مدل [16] باشدیم سکیر شیپا سازی ومدیریت پیاده سک،یر

سازی مالکیت، تخمین منابع مدل دارای نه فاز مختلف شامل تعریف پروژه، تمرکز بر فرآیند، شناسایی موارد، ساختاربندی موارد، شفاف

 و مدل PMBOK استاندارد سهیمقا 3 جدول .[28]باشد سازی میها و مدیریت پیادهتغییرپذیر، سنجش پیامدهای کلی، مهار برنامه

SHAMPU  دهدینشان م هارا از لحاظ زیرفرآیند یشنهادیبا روش پ. 

 

 

                                                           
1 7 Chapman and  Ward 
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 ی.شنهادیبا روش پ SHAMPU و مدل PMBOK استاندارد سهیمقا :3 جدول

 روش پیشنهادی SHAMPUمدل  PMBOKاستاندارد 

 ریزی مدیریت ریسکبرنامه
 تعریف پروژه تعریف پروژه

 مدیریت ریسکریزی برنامه تمرکز بر فرآیند

 شناسایی ریسک شناسایی موارد شناسایی ریسک

 آنالیز کیفی
 ساختاربندی موارد

 سازی مالکیتشفاف
 آنالیز کیفی

 تخمین منابع تغییرپذیر آنالیز کمّی
 آنالیز کمّی

 گیری بر اساس سود/هزینهتصمیم

 استراتژی پاسخ به ریسک سنجش پیامدهای کلی ریزی پاسخ به ریسکبرنامه

 کنترل و پایش ریسک هامهار کردن برنامه های ریسکسازی پاسخپیاده

 سازیمدیریت پیاده سازیمدیریت پیاده پایش ریسک

 یشنهادیروش پ یهازیرفرآیند

 کیدر  رد نظرر سطح مودنوع پروژه، اهداف موجود و مرتبط با پروژه  تعریف پروژه به ارائه اطالعاتی در خصوصپروژه:  فیتعر. 1

 . پردازدمی سکیر تیریمد یساختار منسجم برا

پروژه  کیدر  سکیر تیریمد یهاتیفعال تیو نحوه هدا کردیدر رابطه با رو یریگمیتصم ندی: فرآسکیر تیریمد یزیربرنامه .2

-تیعالف یبرا ازیمورد ن سازمان، منابع یپروژه با برا تیپروژه و اهم سکیمتناسب با ر سکیر تیریمرحله سطح و نوع مد نیباشد. در ایم

 گردد.یها مشخص مسکیمواجهه با ر یمبان نیچنو هم سکیر تیریمد یها

 حیتشر ،ییخاص، شناسا یابزارها وها کارگیری روشو فرصت با به دیپروژه اعم از تهد یهاسکیگام ر نی: در اسکیر ییشناسا .3

  دهد.دی نمایش میریزی مدیریت ریسک و شناسایی ریسک را در روش پیشنهافرآیندهای تعریف پروژه، برنامه 2شکل  شوند.یو مستند م

 

 ریزی مدیریت ریسک و شناسایی ریسک.: فرآیندهای تعریف پروژه، برنامه2شکل 

 خیر

از فرآیند 

 تعریف پروژه

 ریزی کنیدفرآیند را برنامه

 یک رویکرد مناسب انتخاب کنید

 منابع مورد نیاز را تعیین کنید

 بندی را تعیین کنیدزمان

برنامه فرآیند 
را ارزیابی 

 کنید

فاز شناسایی را 

 انجام دهید

 قابل قبول

  توسعه نیازمند

 آغاز فرآیند

 یکپارچه کردن

 های پروژهبخش

 اهداف پروژه
 طرح پروژه

 های پروژهبرنامه

 منابع پروژه

 چرخه عمر پروژه

 آیا با 

توجه به اهداف، 
 متناسب 

 است؟

 بله

با جزئیات  خیر
 شرح دهید

ریزی فاز برنامه
 را انجام دهید

 فاز ارزیابی را

انجام دهید   

فرآیند از 
 ریزیبرنامه

 بله

 هابندی ریسکجستجو و دسته

 منابع مرتبط با معیارهای اصلی

 مراحل چرخه عمر پروژه

آیا شناسایی 

ها متناسب ریسک

باشد با اهداف می  

 مرتبط با سؤاالتمنابع 

 تعریف پروژه ریزی مدیریت ریسکبرنامه شناسایی ریسک
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 نییتعف پروژه ها بر اهداآن ریثأها بر اساس احتمال وقوع و تسکیر یبندتیاولو ،یفیک یابی: در مرحله ارزسکیر یفیک زیآنال .4

دقت  مورد توجه و تر پروژهمخاطره و حساسو ابعاد پر ینواح ،جهیقرار داده و در نت تیریمد دیتر را در معرض دمهم یهاسکیشود تا ریم

 .ردیقرار گ یبعد یهااماقد یبرا یکاف

 .باشدین مه بر اهداف آمهم پروژ یهاسکیر یجمعدسته ریثأت یعدد لیتحل یمعنابه سکیر یکمّ  یابی: ارزسکیر یکمّ زیآنال .5

صورت  سکیبه ر ییگوپاسخ یها براحلراه یبندتیدرباره اولو یریگمیمرحله تصم نی: در ای بر اساس سود/هزینهریگمیتصم. 6

 دهد.گیری بر اساس سود/هزینه را نشان میفرآیند تصمیم 3شکل  .ردیگیم

 

 .[29] گیری بر اساس سود/هزینه: فرآیند تصمیم3شکل 

 نهیسود/هز اریبر اساس مع یبندتیشده و اولو ییشناسا یهاسکیبه ر ییگوپاسخ: درباره نحوه سکیپاسخ به ر یاستراتژ. 7

و  نیتراثربخش ریپذامکان یهاامکان وجود دارد پاسخ نیا یول ،است یاکار ساده سکیر کی یپاسخ ممکن برا ییباشد. اغلب شناسایم

مختلف را نشان  یها، نه مورد از پاسخ4هستند. جدول  تیاهم یدارا گر،ید یهاپاسخ یو بررس ییشناسا ،نیبراها نباشند. بناپاسخ نیترکارا

 .دهدیم

 

 

 است ریسکی که ارزیابی شده و درجه آن تعیین شده

 ریسک

قابل قبول  
 است

 قابل قبول

احتمال آن 

را کاهش 

 دهید

عواقب آن را 

 کاهش دهید

تمام یا بخشی از 

آن را منتقل 

 کنید

اجتناب 

 کنید

 سودها و هزینه ها را در نظر بگیرید

 راهبردهای مقابله با ریسک را پیشنهاد دهید

 راهبرد مقابله با ریسک را تهیه کنید

 طرح های مقابله با ریسک را تهیه کنید

احتمال آن را 
 کاهش دهید

عواقب آن را 
 کاهش دهید

تمام یا بخشی از 
آن را منتقل 

 کنید

اجتناب 
 کنید

قابل  ریسک

 قبول است
 ریسک را حفظ کنید

شاوره نمایید
س برقرار کنید و م

تما
 

ی کنید
کنترل و بررس

 

شناسایی 

های گزینه

با  مقابله

 ریسک

بررسی 

های گزینه

مقابله با 

 ریسک

های تهیه طرح

 مقابله با ریسک

اجرای 

های طرح

مقابله با 

 ریسک
 قسمتی که منتقل شده قسمتی که حفظ شده

 بله

 خیر

 خیر

 بله
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 .هادر ارتباط با ریسک مختلف یهاانواع پاسخ: 4 جدول

 روش مهار کردن عدم قطعیت نوع پاسخ

 ها در اهداف چندگانه(.اهداف عملکرد را کاهش یا افزایش دهید )تغییر موازنه در اهداف تغییر

 ریزی جهت اجتناب از پارامترهای مشخص شده عدم قطعیت.برنامه اجتناب

 احتمال پیامدهای بالقوه را تغییر دهید. روی احتمال وقوع تأثیر

 پیامدها را در صورت وقوع تغییر دهید. پیامدها تغییر

 ها را بیابید.پرداختن به فعالیتگرا برای ذخیره مطمئنی از منابع داشته باشید تا توانایی واکنش برنامه احتیاطی توسعه

 بیمه، حاالت مختلف تأخیر، کاربردهای دیگر اهداف را بررسی و انتخاب کنید. هاگزینه نظرگرفتندر 

 رسانی نمایید.روزهببینی شده را گردآوری و قطعیت و اثرات پیشهای پیرامون احتماالت وقوع، منابع اضافی عدمداده پایش

 را بپذیرید امّا در مورد آن کاری انجام ندهید.عدم قطعیت  پذیرش

 از عدم قطعیت چشم بپوشید و هیچ اقدامی را برای شناسایی یا مدیریت آن انجام ندهید. پوشیچشم

 یهاسکیر افتنیمنظور پروژه گنجانده شده به تیریدر برنامه مد سکیتخاذ شده را یهاکه پاسخی: زمانسکیر شیکنترل و پا .8

 .ردیگیم مداوم و مستمر قرار شیاجرا تحت مراقبت و پا نیمربوطه، پروژه در ح یهاها و پاسخسکیدر ر راتییتغ ای دیجد

 جیرا با نتازده شده  نیتخم ی کهجینتا گریبه عبارت د است، یآمار یهایوابستگدر واقع یک ارزیابی از : یسازادهیپ تیریمد. 9

فرآیند  4شکل . یکسان نباشند، تکرار مراحل صورت می گیرد. چنانچه کندیم لیو تحل سهیمقا سکیر شیحاصل از مرحله کنترل و پا

 دهد.سازی را در روش پیشنهادی نشان میمدیریت پیاده

 سازی در روش پیشنهادی.: فرآیند مدیریت پیاده4شکل 

 کیدر  کسیر تیریاست و تکرار مراحل الزمه کار مد یچرخش ندیفرآ کی سک،یر تیریمد ندیمتذکر شد که فرآ دیبا ،تینها در

 .ارائه شده است 5شکل  یشنهادیپ روش یهامشخص شدن کامل زیرفرآیند یباشد. برایپروژه م

از پایش و کنترل 
 ریسک

 هایمدیریت فعالیت
 ریزی شدهبرنامه

 ارزیابی:

 ریزیبرنامه تعریف مجدد،

 ها و مدیریت بحران

 پاسخ به تهدیدها
 های سوق دادن برنامه

 اجرایی به جلو

 ریزی مجدد برنامه

 طور انتخابیبه

سوی به

 شناسایی ریسک
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 : فرآیند مدیریت ریسک بر اساس روش پیشنهادی.5شکل 

 های مدیریت ریسکمزایای روش پیشنهادی نسبت به سایر مدل -7

شکل گرفته است. این دو شیوه مدیریت  SHAMPUو مدل  PMBOK استانداردروش مدیریت ریسک پیشنهادی بر اساس 

. به عالوه، انستیتو مدیریت [32-30و  28]اند اند و امتحان خوبی از خود پس دادهمورد استفاده قرار گرفتههای مختلف ریسک در پروژه

یز که بر پایه دو پس روش پیشنهادی ن. [16]را به عنوان یک الگو در حرفه مدیریت پروژه معرفی کرده است  PMBOKپروژه استاندارد 

جرا، ن طوالنی اون زماهای ساخت، همچدلیل ماهیت خاص پروژهایی الزم برخوردار است. اما بهشیوه فوق شکل گرفته است، از روایی و پای

راحل چرخه ها را در تمام مهای فوق اضافه شوند تا بتوانند ریسکگذاری بسیار زیاد و وجود ذینفعان متعدد باید فرآیندهایی به مدلسرمایه

های خاص خود ها با ریسکگیرند و هر یک از آنها را در بر میطیف وسیعی از پروژههای ساخت عمر پروژه پوشش دهند. چرا که پروژه

ل ست. بخش اوشده ا روبرو هستند. بنابراین، روش پیشنهادی مدیریت ریسک ارائه گردید. ساختار کلی این روش به سه بخش عمده تقسیم

گیری بر میمی و تصباشد. بخش دوم شامل آنالیز کیفی، آنالیز کمّریزی مدیریت ریسک و شناسایی ریسک میشامل تعریف پروژه، برنامه

 باشد.سازی میباشد. بخش سوم شامل استراتژی پاسخ به ریسک، کنترل و پایش ریسک و مدیریت پیادهاساس سود/هزینه می

های مدیریت دلطور که در بخش مقایسه مهای مدیریت ریسک، هماندر خصوص مزایای روش پیشنهادی نسبت به سایر مدل

ریزی مدیریت ریسک است. جدا پردازند که چهار مورد آن در ترکیب با فرآیند برنامهریسک اشاره شد، فقط هشت مدل به تعریف پروژه می

طور مفصل و جامع ارائه گردد و یک مدل یکپارچه از خصوصیات ها و اهداف پروژه مورد نظر بهشود که درک ویژگیها باعث مینمودن آن

باشند که شش مورد آن در ترکیب با ریزی مدیریت ریسک میپروژه در اختیار مدیران پروژه قرار گیرد. چهارده مدل دارای فرآیند برنامه

د سایر فرآیندها قرار دارند )چهار مورد ترکیب با تعریف پروژه و دو مورد ترکیب با شناسایی ریسک(. ارائه این فرآیند به عنوان یک فرآین

های پروژه و انتخاب گیری درباره رویکرد برخورد با ریسکدهد که تصمیماین اجازه را به اعضاء تیم مدیریت ریسک پروژه می مستقل،

ها از هاست، اما بسیاری از مدلتکنیک مناسب برای مراحل بعدی مدیریت ریسک بهتر انجام گیرد. شناسایی ریسک وجه مشترک تمام مدل

 تعریف پروژه

 ریزی مدیریت ریسکبرنامه

ک
س

ی ری
ارزیاب

ها
 

 شناسایی ریسک

 آنالیز کیفی

 گیری بر اساس سود/هزینهتصمیم

 کمّی آنالیز

 استراتژی پاسخ به ریسک

 پایش ریسککنترل و 

 سازیپیاده مدیریت
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ها های خاص خود را برای شناسایی ریسککه هر پروژه، ابزارها و تکنیککنند، در حالیریسک را شروع می همان ابتدای کار شناسایی

 ها باشد.ها همراه با علل و اثرات آنتواند کمک مؤثری در شناسایی ریسکطلبد. قرار گرفتن دو فرآیند قبل از شناسایی ریسک میمی

باشند. تفاوت ی مییز کمّهای مقایسه شده دارای فرآیندهای آنالیز کیفی و آنالفاق مدلها، اکثر قریب به اتدر بخش ارزیابی ریسک

آنالیز  یز کیفی یاز آنالگیری بر اساس سود/هزینه به این بخش است، چرا که بعد اها اضافه شدن فرآیند تصمیمروش پیشنهادی با سایر مدل

ن هزینه کمتری ها و اینکه کدام پاسخ بابندی پاسخگیری در مورد اولویتمیمهاست و تصگویی به ریسکها، نوبت به پاسخکمّی ریسک

 بیشترین سود را دارد، خود یک نوع ارزیابی است.

ریب قها نیز دهی، پایش و کنترل ریسکهاست. از لحاظ گزارشدر بخش سوم، استراتژی پاسخ به ریسک وجه مشترک تمام مدل

ش بخش به رو دن اینسازی هستند. اضافه شباشند، ولی فقط نه مدل دارای فرآیند مدیریت پیادهمی ها دارای این فرآیندبه اتفاق مدل

ن است که ها در ایگردد که فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه کامل گردد. تفاوت عمده روش پیشنهادی با سایر مدلپیشنهادی باعث می

لقه حیسک و رزگشت اولیه از فرآیند کنترل و پایش ریسک به شناسایی برای این روش دو حلقه بازگشت تعریف شده است، حلقه با

ها و ده به ریسکهای داده شسازی به شناسایی ریسک در نظر گرفته شده است تا به ارزیابی پاسخبازگشت ثانویه از فرآیند مدیریت پیاده

 های ثانویه بپردازد.همچنین شناسایی و ارزیابی ریسک

گیری بر اساس روش پیشنهادی نیز باید اذعان کرد که، سه فرآیند تعریف پروژه، تصمیم ضافه شده بههای ادر خصوص فرآیند

 اند، در این روش اضافه شده است.ها کمتر مورد توجه بودهسازی که در سایر مدلسود/هزینه و مدیریت پیاده

  ،جانبه و مناسب همه کپارچه،یساختار  کی را در کیموجود و مرتبط با پروژه در سطح استراتژ اطالعاتتعریف پروژه

 ود را برطرفموج یهایو ناسازگار کندمیرا پر  یسازکپارچهی ندیفرآ یها. خألکندمی بیترک سکیر تیریمد یبرا

نابع مهای پروژه، های پروژه، اهداف پروژه، طرح پروژه، برنامههای ساخت شامل بخشاین فرآیند در پروژه .نمایدمی

 شود.چرخه عمر پروژه میپروژه و 

 کار برد، زمانی کهههایی بگیری بین گزینهتوان برای تصمیمگیری بر اساس سود/هزینه، تحلیل سود/هزینه را میتصمیم 

بندی پاسخ به یتتوان ارزیابی مجدد را برای اولوهای شناسایی شده انجام گرفت، میبندی کیفی یا کمّی ریسکاولویت

گیری بر اساس ود به هزینه صرف شده برای جلوگیری از وقوع ریسک محاسبه نمود. تصمیمها با نسبت سریسک

 تواند:سود/هزینه می

 که آیا باید با ریسک برخورد شود؟ر مورد اینعنوان ورودی تصمیم، دبه -1

 ترین است؟هگیری در این مورد که کدام تصمیم ببرای تمایز قائل شدن بین اشکال برخورد با ریسک و تصمیم -2

 کارهای مختلف. گیری بین راهبرای تصمیم -3

 ز حاصل ا جیارا با نت ده شدهز نیتخم جینتا گریبه عبارت د ،کندیم یابیرا ارز یآمار یهایوابستگسازی، مدیریت پیاده

باید  باشند، های پروژه به مرحله بحران رسیدهچنانچه ریسک کند.یم لیو تحل سهیمقا سکیر شیمرحله کنترل و پا

شد، نرسیده با بحران برای مدیریت بحران و پاسخ به تهدیدها آمادگی الزم وجود داشته باشد. اگر هنوز پروژه به مرحله

ی ریزی شده براهای برنامههای اجرایی به جلو برای بهبود روند اجرای پروژه و مدیریت فعالیتباید سوق دادن برنامه

یف مجدد از های ثانویه تعری شده ادامه یابد. در هر دو صورت باید برای یافتن ریسکبیناتمام پروژه در تاریخ پیش

 ها تا اتمام پروژه ادامه یابد.ریزی صورت گیرد تا روند تکراری پایش ریسکتهدیدها و برنامه
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 گیرینتیجه -8

م وند؛ که الزشامل میچرخه عمر پروژه را شها/ فرآیندها در هر مرحله از روندهای فعلی مدیریت ریسک پروژه، استفاده از مدل

این تحقیق بر اساس مطالعات  تفاده شود که برای دستیابی به اهداف پروژه مناسب است.ها و ابزارهایی اسها، تکنیکاست از روش

تایج مهم این نپردازد. تا حال حاضر می 1990های مدیریت ریسک ارائه شده از اوایل دهه ای شکل گرفته است و به بررسی مدلکتابخانه

د ا کمتر مورهدر مدل سازیگیری و مدیریت پیادهدهد که زیرفرآیندهای مدیریت ریسک پروژه مانند تعریف پروژه، تصمیمتحقیق نشان می

ژه با توجه به تعریف پرو بتدا بهااند و نیاز به تقویت دارند. برای این منظور، روشی پیشنهادی مدیریت ریسک پروژه ارائه گردید که توجه بوده

، یارزیابی کیف سایی ریسک،ریزی مدیریت ریسک، شناپردازد. سپس فاز برنامهها، منابع و چرخه عمر پروژه میها، اهداف طرح، برنامهبخش

ها برای لحبندی راه تن اولویکند که در آگیری بر مبنای سود/هزینه را ارائه میکند. در ادامه فاز تصمیمارزیابی کمّی ریسک را ارائه می

ت، در ت. در نهایه شده اسگویی به ریسک و فاز پایش و کنترل ریسک ارائگیرد. در ادامه فاز برنامه پاسخها انجام میپاسخگویی به ریسک

نی صورت بیساس پیشای که بر گویکند که به ارزیابی نتایج حاصل از فاز قبل از پاسخسازی را ارائه میمرحله پایانی فرآیند مدیریت پیاده

های یسک پروژهدیریت رتری برای مپردازد. روش مدیریت ریسک ارائه شده، مبنای مناسبگرفته و نتایج حاصل از مرحله کنترل و پایش می

ین بفق یجاد تواپردازد و امکان اباشد چرا که به توسعه روشی برای مدیریت ریسک متناسب با نوع پروژه به صورت کارآمدتر میساخت می

ی یک یسک روگردد روش پیشنهادی مدیریت رکند. برای مطالعات آتی، پیشنهاد میهای پروژه تسهیل میذینفعان را در مورد ریسک

 سازی گردد.مطالعه موردی پیاده
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