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  چکیده
پویایی و سطح توجه به با  نوآورانه یپروژه هادر . آید می شمار به موضوعات ترین مهم از یکی نوآورانه های پروژه در ریسک مدیریت امروزه    

 تیعدم موفقحتی و  یجد یخسارت ها، به موقعتصمیمات و عدم اتخاذ  نادیده گرفته شود گذارتأثیرهای  سکیر ممکن است، باالی عدم قطعیت

مطرح کرده و  نوآورانه یدر پروژه هاآن را ، مفاهیم بنیادی مدیریت ریسکهدف توسعه دانش نظری  با این مقاله. را در پی داشته باشدپروژه 

 ندیفرآ .ردی دافیک یتیماهبوده و  یادیهدف، از نوع تحقیقات بن یتحقیق بر مبنااین  .بیان می کند این فرآینداقداماتی را در راستای بهبود 

یافته همچنین،  باشد.تحقیق از نوع توصیفی این که موجب می شود  صورت گرفته است یو اسناد کتابخانه ا مدارکبر پایه ی اطالعات گردآور

زمان  ،طیبه مح یبستگو  ستین سانکمستمر، ی اترییتغ و ییایپو های نوآورانه به دلیلپروژه  یبرا سکیمفهوم ر های این پژوهش نشان داد که

 بین در بهینه نوآورانه مشخص شد که یکی از اصلی ترین مشکالت، انتخابپروژه های ناپایدار با توجه به شرایط  .پروژه دارد یو مکان اجرا

 عنصر ریسکبرخورد با  چگونگی مورد در آگاهی از روش های مشابه مواجهه با ریسک، می توان بینش عمیق تری راکه با  است جایگزین اقدامات

، ، توسعهغنی سازیبرای ، یک پروژه نوآورانه در نامشخص بخش های و ها نارسایی دلیل، به مجموعدر  .به دست آورددر پروژه های نوآورانه 

، ایجاد هوم ریسکفمتناسب سازی و شفافیت می از قبیل ، اقداماتچارچوب کلی مدیریت ریسک نییتبو در نهایت  ییکارا شیافزا، هبود عملکردب

 این چارچوبمدیریت دانش جهت توسعه استفاده از و  برای بیان مفهوم ریسک مختلفتلفیق دیدگاه های ، هادیها و تهد متوازن به فرصت ینگاه

 داشته باشد.وجود نوآورانه  های پروژه مختلف در موقعیت های به با توجه یشتریب یریانعطاف پذ تامطرح گردید 
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   . مقدمه1
 محیط در تصمیمات و فرآیندها تماماز طرفی . آید می شمار به موضوعات ترین مهم از یکی نوآورانه های پروژه در ریسک مدیریت امروزه    

 تخمین از بسیاریممکن است در واقع همراه دارد. ه ب مدیران ی را برایمهم چالشاین رویداد . دارند قرار اطمینان عدم از ای هاله در کار و کسب

 پذیرش از مقدار چه کنند تا متوجه شوند می تالش منظور همین به .باشد قطعیت عدم و ریسکهمین  وقوع نتیجه شاناشتباه های قضاوت و ها

 عدم کاهش جهت در تالش و ها ریسک تخمین و شناسایی فرآیند مدیریت، اصلی عناصر از یکی .است قبول قابل برایشان قطعیت عدم و ریسک

 اثر و احتمال تخمین آن دنبال به و احتمالی ریسک های دالیل مجموعه از عمیقی درک شامل که شده ریزی برنامه فرآیندی. است ها قطعیت

. است و پیامدهای آن ها شده شناسایی های ریسکاز مهم ترین  ای ساختار یافته اطالعات، فرآیند این خروجی. است شده شناسایی های ریسک

 گردد می بیان ریسک مدیریت عنوان تحت و شود می استفاده ثرمؤ عوامل این به پاسخ برای استراتژیک های گیری تصمیم درسند  این از

(2019Basset et al., -Abdel .)ًارزش از طریق آن تا کند می کمک مدیران به که دارد وجود کریس مدیریت از متنوعی های روش مسلما 

 و ها سازمان در موفقیت حصول جهت در ها گام ترین اصلی از یکی ریسک مدیریت فرآیند دلیل همین به. ن را حاصل کنندذینفعا برای آفرینی

  .  آید می حساب به ها پروژه

 و همسوئی آن، در موفقیت اصلی کلید و شود می انجام استراتژیک های تحلیل مرحله در و ابتدا همان از معموالً ریسک مدیریت فرآیند    

 مدیریت حداکثری منافع از برداری بهره امکان ایجاد در دیگر مهم عامل طرفی از. است پروژه یا سازمان هر اهداف و ها استراتژی با یکپارچگی

 قطعیت، عدم و ریسک با مواجهه و تحلیل در جهت همین به. باشد می پروژه یا و سازمان بر حاکم فرهنگ در گرائی ریسک نگرش ایجاد ریسک،

 دقیقی دانش به مدیریت ریسک فرآیندهمچنین . آید می حساب به مدیران همیشگی و مستمر رویکردهای از یکی عنوان به اصل دو این به توجه

 نگرشی ایجاد (. ,.2019Crispim et al) نیاز دارد خارجی های داده و مأموریت ها، فعالیت دامنه و نوع درکمانند  پروژه یا سازمان اجزای از

 تا را پیشین های روش ضعف نقاط است توانسته و دارد داخلی و محیطی استراتژیک های تحلیل با بسیاری شباهت ریسک، مدیریت در جامع

 ،این نگرشتوسعه دانش نظری هدف  با این مقاله. نماید جلب خود به را مدیریت حوزه گران پژوهش و مدیران توجه و دهد پوشش زیادی حدود

مطرح کرده  نوآورانه یدر پروژه هارا ها  به آن موجود نسبت یها دگاهیدمفاهیم بنیادی مدیریت ریسک از جمله معنای ریسک، عدم قطعیت و 

  .بیان می کند آنبهبود فرآیند تبیین و اقداماتی را در راستای ، سکیر تیریمدهای چارچوب جامع ترین یکی از  با بررسی و
 

   ریسک مفهوم. 2

نوع  ،بر سبک زندگی ،در دنیای امروز ریسک ها به بخش جدایی ناپذیری از جامعه تبدیل شده اند به طوری که در هر مکانی وجود داشته    

به عبارتی در زندگی بشر و در هر تالش و هر اقدامی مجموعه ای از موقعیت های متغییر ند. ثیر گذارأسرمایه گذاری و حتی سرگرمی های ما ت

این و  مدت طوالنی در محیط اطراف حضور دارندبرای تند سه ینیب شیپ رقابلیو غ ندیناخوشا ای ندیخوشا انتظار، رقابلیاغلب ناشناخته، غ که

 بسیاری از رشته های تحصیلی اولویت یابد. در واقع ریسک عمری به درازای طول عمر بشریت دارد رابطه برایمسئله موجب شده تا تحقیقات در 

(2013Garaczi, )  .شجاعت برای می توان معنی در گام نخست با بررسی واژه ریسک اما نقش آن در اواخر دوره مدرن بسیار برجسته شده است

 (.  ,2008Skorupkaمی باشد ) (Riscara) ییایتالیفعل اکه ریشه این کلمه از  انجام دادن کارها را از آن برداشت کرد

مشخص شد که روش های مختلف و گوناگونی برای درک مفهوم ریسک وجود داشته و برداشت افراد از با بررسی ادبیات مربوط به ریسک،     

داد ریسک می تواند بسیار متفاوت باشد. در برخی از تعاریف ریسک مبتنی بر احتمال، شانس، مقادیر مورد انتظار و در برخی موارد وقایع یا رخ

و در  6را مفهومی ذهنی د. از سویی دیگر ریسک را وابسته به دانش موجود دانسته و آنومی ش ناخواسته و در نهایت به نوعی عدم قطعیت لحاظ

. این در حالی است که گاهی ریسک در قالب مفهوم یا وضعیتی موجود و مستقل از تفکرات دورنی بیان می کنند 7ارتباط با مفاهیم شناختی

هر تعریفی از ریسک، متناسب با اهداف خاص هر پروژه بیان ه داشت که باید توج (. ,2012Aven)ارزیابان این مفهوم در نظر گرفته می شود 
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به عنوان هر چیزی که می تواند بر این اهداف تأثیر داشته باشد،  در حالت کلیشده و ممکن است که این تعریف محدود و یا جامع باشد اما 

ای به آن  نگرش دو گانه روزمره یدر زندگاما  وجود ندارد سکیاز مفهوم ر یجامع فیتعر وجود هنوز نیبا ا (. ,2018Hopkin(تعریف می شود 

 یا تهدید بروز پیدا میبا اثرات مثبت یا منفی داشته و در قالب فرصت  ییها مدایکه پ ی می شودنامعلوم یدادهایروشامل مشاهده می گردد و 

 کند.

  تیو عدم قطع سکیر. 3

وجود  باه ریسک و عدم قطعیت را هم معنی یکدیگر دانسته و آنها را معادل در نظر می گیرند اما ژالحات روزمره دو واطدر بیشتر موارد و اص    

ریسک به صورت  کاربرد این دو اصطالح  در علم مدیریت، الزم است بین ریسک و عدم قطعیت تمایز قائل شد. اهیممفبین این  رابطه تنگاتنگ

و در قالب رویدادی تصادفی که از بین  تاس مشتق شده است یبه معن «ایآل» نیاز کلمه الت 8کیتوریآل اصطالح ای سکیرمجزا می باشد. در واقع 

وقوع  قیدق ینیب شیپکند. باید در نظر داشت که  قابلیت اندازه گیری و یا تخمین را دارند، نمود پیدا میاند و  مجموعه رویدادهای شناخته شده

د. می شو رخداد ها مشخص یاحتمال جیشود که در آن نتا یاطالق م ییها تیموقع به سکیر رو، نی. ازاستیمعلوم ن قبلاز  دادهایهرکدام از رو

 تیبه موقع تیعدم قطع به عبارتیمشتق شده است.  دانش یبه معن «ستمیاپ» یونانیکلمه  از 9کیستمیاصطالح اپ ای تیعدم قطع از سوی دیگر 

در ارتباط با آنها وجود  ینیاحتماالت عطبیعت )ذات( و همچنین  ییشناسا یبرا یکافو دانش شود که اطالعات  یاطالق م ییدادهایرو ایها 

 نهیزم کیکه ممکن است در  یراتییتغ ایتحوالت  ینیب شیدرک و پ یکه اطالعات الزم برا یهنگام ن،ی. بنابرا( 1387)نظری و همکاران،  ندارد

  (. ,.2008Broadbent et alنامند ) یم تیاز عدم قطع یرا حالت تیوضع نیا نباشد،در دسترس  ایبوده و  یخاص رخ دهد ناکاف

دانش و شناخت مربوط  با کامالً تیعدم قطع کهیدرحال می کنند انیو وابسته به بخت و اقبال ب یاتفاق یدادیرا رو سکیربه بیان ساده تر     

به این صورت . می شودخالصه  ریدر دو جمله ز «کیستمییاپ»و  «کیتوریآل» یها اصطالح نیب زیو تما تیو عدم قطع سکیر نیارتباط باست. 

تاثیرگذار  خاص رویداد یک بر مفاهیم این دو هر و را دارد محاسبهو  گیری اندازه یتقابل ریسک اما ،نبوده گیری اندازه قابل قطعیت عدمکه 

با این وجود درک تفاوت های میان دو واژه ریسک و عدم قطعیت در پروژه های نوآورانه بسیار دشوارتر . (0139)منجزی و همکاران،  دارند کیدأت

 قائل نیستند مانند سایر زمینه های دانش تفاوت چندانیعدم قطعیت از این رو محققان در این حوزه به طور واضح بین ریسک و  است.

)2008Harikoski et al., -Perminova.) سی قرار می دهندراین تمایز را با نگاهی مبتنی بر احتماالت مورد بر هم در پروژه های نوآورانه 

ضرورت داشتن در واقع . مورد بررسی قرار می گیردهای مختلف قطعیت، ریسک و عدم قطعیت  گیری در حالت تصمیمدر این شرایط بنابراین 

به درستی وجه تمایزی را در جهت اتخاذ تصمیمات و تدابیر کند تا می  درک صحیح و تعاریف دقیقی از این مفاهیم به مدیران پروژه کمک

بر این اساس احتمال به پدیده یا واقعه خاصی اطالق می شود که با توجه به  مدیریتی خود در راستای اجرایی سازی اقدامات الزم لحاظ کنند.

 . شود میزان مطلوبیت و رخداد در شرایط مختلف تعریف می

مفهوم یقین یا قطعیت به این صورت است که در سه حالت یقین یا قطعیت مطلق، عدم قطعیت و ریسک گیری همچنین فرآیند تصمیم     

در علم  تمی باشد که از نظر تئوری احتماال این عناصرتأثیرگذار، کنترل دقیق زمان وقوع  مطلق به معنای دانش دقیق از پدیده ها و عوامل

که از نظر وقوع و تکامل بسیار  استبرابر با یک است. عدم قطعیت به معنای مجموعه ای از شرایط و عوامل این شرایط  وقوع ، امکانریاضی

برابر  آنرخداد شناسایی و پیش بینی باز هم در شرایط ناپایدار بوده و احتمال این مفهوم حتی درصورت  می باشد.ناشناس و غیرقابل پیش بینی 

قع شرایطی است که با یک احتمال محاسباتی بیشتر از صفر و در عین حال کمتر از یک می توان وقوع و وا . در نهایت ریسک دراستبا صفر 

  (. ,.2016Havko et al)اثرات احتمالی آن را تعیین کرد  موجود را آشکار ساخت و تکامل پدیده های
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 و عدم قطعیت  موجود نسبت به ریسک های دیدگاه. 4
دارد، ترغیب کرده و یادآور  وجود مقوله دو این بین که دائمی متقابل وابستگی رعایت به را ما همیشه عدم قطعیت و ریسک از پویایی نمای    

در افق و آینده ای نه چندان دور ممکن است  نقطه تاریخی یک عنوان شود به می تلقی تحت عنوان عدم قطعیت امروز آنچه که این مفهوم است

این دو مفهوم  یموجود نسبت به معنا یها دگاهید یبررس ،سکیو ر تیعدم قطع شباهت ها و ارتباطات میان با وجوددر حیطه ریسک قرار گیرد. 

ریسک و عدم  دو عنصر یانمعتفاوت از  جامع ینگرشاین اقدام،  .ی استبسیارحائز اهمیت  کاربردیو  نظری دو بعداز  نوآورانهدر پروژه های 

در ادامه شمایی . های ارزشمندی برداشته شوددر راستای شفاف سازی این معانی گام تا می کند محققان این حوزه بیان نظر  بر مبنای را قطعیت

 .آورده شده است 1-4 جدولدر نسبت به معنای عدم قطعیت و ریسک موجود  دیدگاه هاکلی از 

 ( ,2012Chirita & Sarpe) نسبت به معنای عدم قطعیت و ریسکموجود  ی: دیدگاه ها1-4جدول 

 معنای ریسک معنای عدم قطعیت دیدگاه ها  

 ذهنی نگرش عینی نگرش دیدگاه کارآفرین

 گیرندگان تصمیم اقدامات پیامدهایی از اهی از آینده گعدم آ دوگانه برداشت

 اطمینان کنترل نشده اطمینان عدم .Hey J جی هی

 قابل تشخیص و تعیین غیر قابل تشخیص و تعیین .Keynes J.M جی. ام کینز

 وجود دارد احتمال مطمئناً نیستامکان پذیر  احتمالی تعیین هیچ .Knight F.H اف. اچ   نایت

 مقابل عدم قطعیتقطعیت در  مبهم ناپذیر ثیرات جبرانأت classical-Neo کالسیک نئو

 بینی پیش قابل خسارت بینی پیش غیرقابل خسارت Keynesian-Neo کینزین نئو

  گیرندگان تصمیم به متعلق بیشتر گیرنده تصمیم از مستقل Subjectivists ذهن گرایان
 

 و عدم قطعیت در پروژه های نوآورانه     ریسک. 5
 عدم بیان صریح و رسمی مستلزم نوآورانه پروژه یک قالب در آن معمول اجرای و است همراه قطعیت عدم با همیشه کارآفرینی فعالیت های    

تعریف کرده  قطعیت ای از عدم درجه معنی را به ریسک از آنها برخی که دارد وجود این رابطه در تفسیر مشترک و درک هاست. چندین قطعیت

با  (. ,2020Lin & Huang) نیستند آن بروز به مایل افراد که احتمال بسیار کمی از رویداد های خاص از است ریسک عبارت به بیان دیگراند. 

 بر منفی یا مثبت تأثیر وجود، صورت در که کرد تعریف نامشخص شرایط یا رویداد یک عنوان را بهمی توان آن  پروژه ریسکبه نگاهی جامع 

 را فرصت هایی و تهدید ها سطح باالی عدم قطعیت،پروژه های نوآورانه در رابطه با  (. ,.2019Crispim et al) دارد پروژه اهداف از یکی حداقل

اصالحاتی را  با تهدید ها در مواجههموجب می شود مدیران اینگونه پروژه ها که  در پی دارد ارزش ایجاد یا ثیرات مخرب احتمالی وأت در قالب

بهرمند شوند. مجموع این اقدامات در نهایت موجب تحقق اهداف  بیشتر با بهره مندی از فرصت های ایجاد شده ارزش لحاظ کرده و برای کسب

 آن مدیریت هنر و دنباش داشته همراه به منفی و مثبت های پیامد توانند می قطعیت عدم و ریسک مفهوم دودر مجموع در هر پروژه می شود. 

 .دارد بستگی( هاتهدید)منفی پیامدهای با مناسب مواجهه و( ها فرصت) مثبت پیامدهای از حداکثری استفاده چگونگی به نیز

 محیط به بستگی ریسک محتوایدر واقع  .نیست سانیک کامالً پروژه هر برای مشخص است که مفهوم آن ریسک بررسی این تعاریف ازبا     

 پروژه یک در عادی مورد یک تواند می شود می محسوب اساسی ریسک یک پروژه یک برای که ای پدیده دارد. پروژه اجرای مکان و زمان، پروژه

با این همه  .فراهم گردد پروژه از مشخص نوع یک برای سادگی به تواند نمی پروژه ریسک مدیریت که است معنی بدان این. دیگر به حساب بیاید

 به طور دائمی پویا صورت به و آنهاست تحقق خارجی و داخلی محیط های ویژگی از ناشی که دارند قرار مختلفی های ریسک معرض در ها پروژه

 & Simickova, Obrova) وجود داشته باشد پروژه هر عمر چرخه از مراحل تمام و یا بخشی در است ممکن هستند. این ریسک ها تغییر حال در



 
 
 
 
 
 

 

 

مورد بررسی قرار می دهند. ریسک هایی که ویژگی ها و  11و ناپایدار 10را از دو بعد پایدار ههمچنین ریسک های موجود در یک پروژ(. 2013

ها آن یمدهاایاحتمال وقوع، اثرات و پو دسته دیگر که  بودهنوع پایدار ریسک  ازمی کنند  ظفح ت خودخصوصیات خود را در طول دوره موجودی

 .( ,2010Wang & Lai ) ک های ناپایدار قرار می دهندسدر زمره ریرا  کند رییپروژه، تغ یدر طول چرخه زندگ تواند یم در صورت وقوع،

که تمامی عدم اما باید در نظر داشت ای با ریسک صفر وجود ندارد  دارای ریسک هستند و پروژه ها در ماهیت خود که پروژهاست  مشخص

وجود خارجی پیدا کند و موجب تأخیر، توقف و یا شکست که شود . تنها زمانی یک رویداد ریسک تلقی می شوند منجر به ریسک نمیها  قطعیت

 بگذارد.  بر کیفیت و هزینه پروژه تأثیردرنهایت و  شودپروژه 
 

 و اهداف آن ریسک مدیریت. 6
 مدیریتبا این وجود، . استدر پروژه های گوناگون هدف هایی که مدیریت ریسک ممکن است به دنبال آن باشد بسیار گسترده و متفاوت     

از  مناسب زمان در مناسب گیری تصمیم برای پروژه تیم به کمک است، اصلی ترین هدف آن یافته ساخت و شده ریزی برنامه یندیآفر ریسک

به عبارتی هدف از پیاده سازی  .می باشد آنها کنترل و مدیریت سپس ثیرگذار وأریسک های مهم و ت سازی کمی بندی، طبقه شناسایی، طریق

 کیفیت و زمان هزینه، نظر از ارزش لفه های ریسک پذیر در فرآیند پروژه به جهت کسب بهترینؤم به بخشیدن تعادل مدیریت ریسک همان

ایفای نقش کرده تا انتها  ،پیشبرد پروژه در راستایحفاظت از پروژه در برابر ریسک های با اهمیت باال  به جهتمدیریت ریسک همچنین . است

برنامه از آرامش در طول یک پروژه  یصرفه جویی و استفاده اثر بخش و کارا از منابع مورد نیاز در سطوح عملیاتی و ایجاد سطح قابل قبول و برای

 .( th Eddition6PMBOK ,2017) دریزی می شو

 بخشیدن تحقق برای حال، این با. شود می اجرا پروژه هر در پایان تا کار به شروع زمان از که است مداوم یندیآفر ریسک مدیریت در واقع     

مدیریت ریسک می تواند بر مبنای کنترل اقدامات و رخداد ها به جهت  .شود اجرا پروژه یک اولیه مراحلهمان  در باید آن، کامل پتانسیل به

 از ایاستفاده کرده و در تمامی مراحل یک پروژه پیاده سازی شود. به همین منظور مجموعه گوناگونکسب حداکثر بازدهی از روش های 

 به این معنا که. دهندمی ارائهدر یک پروژه  را مختلفی هایرویکردکه در فرآیند پیاده سازی مدیریت ریسک  دارند وجود ی کمی و کیفیهاروش

 و بحرینی)دارد  بستگی فعالیت های الزامی و رخدادهای موجود در هر پروژهمسیر  ،هاویژگی به ایمالحظه قابل طور به ریسک مدیریت فرآیند

های کمی و کیفی با توجه به نیازهای خود،  روش ق ترکیب مجموعهبه عبارت دیگر متخصصان این امر به طور معمول از طری(. 1388 رضازاده،

 نمایند.می تدوین پروژه مورد نظر خود ریسک مدیریت برای روشی خاص را
 

 نهوراآنوپروژه های  ریسک مدیریت .7

 دیدگاه ،آغاز در .است داشته وجود قطعیت در یک پروژه عدم و ریسک برای متفاوتی رویکردهای ،5019دهه از ریسک ظهور مدیریت زمان از    

 شناسایی مانند دیگر های فعالیت از و درک می تأکید مهم های روال از یکی عنوان به ریزی برنامه اهمیت بر پروژه ریسک مدیریت مورد در سنتی

 برنامه بر ویژه کیدأتود که با پروژه ب مدیریتندی از م نظامشناسی  روشدر واقع . بهره می جست نیز کنترل و نظارت تحلیل، و تجزیه ریسک،

همچنان این اقدامات امروزه (.  ,.2005Alderman et al) می پرداخت مطلوب، نتایج به رسیدن برای آنهامؤثر ارزیابی و ارتباطاتبه بررسی  ریزی،

پویایی و چگونگی تطابق این فرآیند با درستی از اگر درک  ،نوآورانه یپروژه هادر اما و الزم به نظر می رسد ها حاکم است  تیاز فعال یاریبر بس

پروژه  یرو رشود که ب ییها سکیرفراموشی ممکن است منجر به شکل نگیرد  ،مداوم تحول و تغییر حال سطح باالی عدم قطعیت همواره در

بدتر به  یدر حالت یحت ایو  یجد یخسارت هامنجر به بروز  و و به موقع اتخاذ نخواهد شد تصمیمات ضروری جهینت . درگذارد یمبسزایی  ریتأث

  .شودمی پروژه  تیعدم موفق

 نمایانگر و شده است 12چابک پروژه مدیریتقالب  جدیدی در ادبیاتموجب شکل گیری  ریسک مدیریت در برانگیز چالش دیدگاهاین  اًاخیر    

به اولیه  مراحل درکه  پروژه های فعالیت ریزی در این راستا برنامه .می باشد پروژه یک عملکرد بر ریزی برنامه تأثیر و نقش در انتقادی بینش
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 یعمل طورچابک وجود دارند به  یها که در روش یبازخورد یها سمیمکانالزم است تا از . نیست پروژه موفقیت برای کافی معیار ،کار می رود

 یشیافزا ای یتکرار کردیرو کی است که مبتنی بر 13اسکرام روش هایی همچون چارچوب شد.به ریسک های موجود بهره مند  ییپاسخگودر 

(.  ,2019Buganova &Simickova) در رابطه با پروژه های نوآورانه بسیار کاربرد داردریسک  یو بررس ینیب شیپفرآیند  یساز نهیبه جهت

و سپس به  های زیاد را به چندین کار یا بخش ثابت و قابل تکرار تقسیم کندکند یک پروژه بزرگ با مراحل و پیچیدگیسعی می این چارچوب

ممکن است در این  . اماکند یم یرویپ کنند ینم رییتغ چگاهیکه ه یها و جلسات تیاز مجموعه نقش ها، مسئول این روش بررسی آن بپردازد.

 .دهند تشخیص آنها را اولیه مراحل در باشند قادر مدیران پروژه نه ذینفعان و نه کهداشته باشد  وجود نامشخصی بخش های و ها نارساییمسیر 

 نتایج مورد درکافی  دانش به نیاز که است جایگزین اقدامات بین در بهینه انتخاب ترین مشکالت، اصلی یکی ازناپایدار و نامطمئن در این شرایط 

های  ریسک غالباً های نوآورانه پروژه باید توجه داشت که مدیراناز این رو  (.2008Harikoski et al., -Perminova)دارد  قبلی های فعالیت

 طی در آمده دست به تجربیات از توانند میاین افراد بود.  خواهند دیگر مشابه پروژه به البته بیشتر آنها از پروژه ای دارند که پیش رورا  زیادی

 روند در پروژه های مختلف این از تکرارمشخص است که (.  ,2004Davies) کنند استفاده استاندارد فرآیندهای قالب در بعدی پروژه به پروژه یک

 در .نام برد های نوآورانه پروژه ریسک مدیریت در روش های موفقیت اصلی می توان به عنوان عنصر دانش تیریمدتوسعه و  رییادگی و ایجاد

 گیری تدریجی فراهم ساخته و بادیا فرآیندهای برای مبنایی را عدم قطعیت در مدیریت تسهیل و افزایش دانش هدف با اقدامات این حال، عین

مدل سازی  ،سازی استاندارداینگونه . ( ,2017Schon)کند  می کمک قطعیت عدم کاهش شده به شناخته های فرصت تبدیل ریسک ها به 

 مختلفی موقعیت های به توجه با تا حاصل می کند پروژه تیم دانشی را برای راحتی به ،آمده دست به بهره وری از تجربیات و در نهایت فرآیندها

تحت عنوان هایی از قبیل تالش  روش های چابک رابهتر است  .باشند داشته بیشتری پذیری انعطاف ،شود می ایجادیک پروژه نوآورانه  در که

مدیریتی مدیران پروژه نیز باید مناسب ترین روش همچنین د. کر توصیف معین، جهتی در اکتشافی سفرهای شده و یا در قالب ریزی برنامه های

پروژه را برگزیده و در  مدیریت عملکرد ثیرات برخاسته از ریسک ها و عدم قطعیت ها به کارگیرند، بهبودأخود را در جهت کنترل و یا کاهش ت

 کثر اثر بخشی و کارایی کوشش نمایند. اجهت پیاده سازی آن با حد
 

 چارچوب مدیریت ریسک. 8

مدیریت ریسک صورت می گیرد نشانگر سیری منظم و دقیق بوده که بصورت پیوسته همواره در حال رخ دادن مجموعه اقداماتی که در      

 ارزیابی اجرا، تصویب، و تدوین تعریف، شروع، مراحل با ریسک مدیریت ی مدیریت پروژه،هاشیوه این است که در تمامی موضوع مهم  .است

ارتباط در  به صورت یکپارچه ها هزینه تحلیل و تجزیه یا حیطه فعالیت ها و مدیریت پروژه مانند خاص و تأثیرگذارا سایر مراحل همراه بوده و ب

و یافتن راه  تحلیل و تجزیه است در راستای شناسایی، سیستماتیک ریسک روشی در واقع فرآیند مدیریت (. ,.2019Salgado et al) می باشد

احتمال  یحداکثر شیبه افزا ندیفرآ نیا. باشد می پروژه ریسک به پاسخگویی حل هایی که بر مبنای منطق بوده و دارای اطمینان باالیی برای

و  جیو نتا یمنف یاحتمال وقوع رخدادها یکاهش حداکثر نیحاصل از آنها و همچن یامدهایو پ جیمثبت و نتا یرخداد ها وستنیبه وقوع پ

 پروژه پیچیدگی افزایش باهمچنین (.  & 2017Virally, Measپردازد ) یپروژه م کیدر ارتباط با اهداف موجود در  سکیاز بروز ر یعواقب ناش

اقدام  در پروژه مدیرانمی شود تا و این موضوع موجب  است برخوردار بیشتری اهمیت از آن مراحل کل در ریسک کنترل و ارزیابی ،ی نوآورانهها

فرآیندهای مدیریت  ترین مهم از یکی ریسک مدیریت قطعاً .( ,.2016Olechowski et al) ترغیب شوندریسک  مدیریت در گذاری سرمایه برای

با نگاهی جامع از لحاظ تئوری و عملی  مدیریت ریسک پروژه ابعاد بررسی (.  ,.2014Backlund et al) است آن موفقیت کننده و تعیین پروژه

 مشکالت بر غلبه چگونگی مورد در عمیق تربینشی  و در واقع شده استفاده کمتر ریسک های مدیریت شیوه از برخی چرا که کند می مشخص

 ریسک های مهمبرای اطمینان از پیشرفت پروژه، ارزیابی احتمال رخداد با این حال  .دهد می ارائهمواجهه با ریسک را از طریق روش های مشابه 

پروژه در نظر گرفت تا از این طریق صحت و درستی هر را برای  احتمالی آندر مسیر دستیابی به نتیجه مطلوب ضروری بوده و باید پیامد های 

یند فرآهای نوآورانه، پویایی پروژه به به همین منظور الزم است ابزارهایی وجود داشته باشند که بتوانند با توجه  .شود مدیریت پروژه را تضمین

توالی که در آن  دنمی باش در طول چرخه حیات کلیه پروژه ها یکپارچهو  ستمرفرآیندی مدر قالب  ابزارهااین  .مدیریت ریسک را اجرایی سازند

 چارچوب از مرحله و به طور کلی تحت عنوان چارچوب مدیریت ریسک مطرح می شود. هر از مجموعه اقداماتی مرتبط و هماهنگ جای دارد

 مورد در خارجی های داده بررسی، تحت یا پروژه سازمان و مأموریت حیطه فعالیت، درک دقیق، دانش قبیل از یهای مؤلفه به ریسک مدیریت
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 تصویری ریسک مدیریت گام مهم در پیاده سازی راستا هفت ایندر . دارد جانبی مورد نظر نیز احتیاجها  فعالیت و پرسنل ،و یا پروژه سازمان

مسیر  در خاص الزامات تحقق برای را شده ای مشخص وظایف ریسک مدیریت چارچوب از مرحله از این چارچوب را حاصل می کند. هر کامل

  (:  ,2020Johnson) است که در نهایت این مراحل به طور خالصه به شرح زیر می باشد کرده این فرآیند بیان

 کمک برایمورد نیاز  منابع اطالعاتی و کار روند مأموریت، اساسی، های بررسی فعالیت سازی، آماده مرحله از هدف: 14سازی آماده اول مرحله

در  مراحل دیگر مناسبی از شرایط در این مرحله درک .است یا پروژه سازمانهر  در ریسک مرتبط با ریسک های خاص پیاده سازی مدیریت به

 .شود ف میریسک ها  تعری آنالیز ساختار انتهاشده و در  حاصل ریسک ارزیابی برای استفاده مورد و معیارهای جریان

مهم ترین ریسک های مرتبط با هر سازمان یا پروژه بر مبنای اطالعات مستند  بندی طبقه مرحله، این اصلی : هدف 15بندی طبقه دوم مرحله

 هدف. کند می تعیین را آنها پیامدهای همچنین و آنها وقوع شانس پروژهمدیر سازمان یا  ریسک، انواع شناسایی و طبقه بندی از می باشد. پس

 .است شرکت اهداف و ها پروژه بر تأثیرآن چگونگی ریسک و از خاص نمونه هر بیشتر درک ریسک، تحلیل از طبقه بندی و
: هدف اصلی این مرحله انتخاب راهبردهای مناسب جهت مدیریت و پاسخ به مهم ترین ریسک های شناسایی شده در  16مرحله سوم انتخاب

 .استهر سازمان یا پروژه 
ثیرات ناشی از بروز ریسک های أ: هدف اصلی این مرحله اجرا و پیاده سازی راهبردهای منتخب جهت کاهش و کنترل ت 17 مرحله چهارم اجرا

 .استثیرگذار أت
ترین ریسک های شناسایی  به کار برده شده در قالب پاسخ به مهم ها و راهبردهای روش ارزیابی مرحله این اصلی : هدف 18مرحله پنجم ارزیابی

 .استچارچوب مدیریت ریسک  اهداف تحقق در راستای عملکرد آنها و صحیح اجرای میزان تعیین و همچنین شده
 دارایی سازمانی یا پروژه، عملیات به مربوط اصالح روند پاسخ به ریسک های کسب مجوز مرحله این اصلی هدف : 19مرحله ششم اختیارات

 .استبه جهت دستیابی به راهبردهای جایگزین و تصمیم گیری برای انتخاب پاسخ قابل قبول  دیگر و یا رقبا و سازمان های افراد ها،
: هدف اصلی این مرحله نظارت و کنترل مستمر بر تمامی مراحل مدیریت ریسک و تالش در جهت پیشبرد آن ها به  20مرحله هفتم پایش

 .استصورت یکپارچه در قالب یک فرآیند واحد 
 

ریسک  عوامل که در رابطه با است متقابل تصمیمات سری یک اتخاذ معنای ( به1-8ریسک )شکل  چارچوب مدیریت تمامی این مراحل در   

مورد منابع و  در زمان، هزینه جویی صرفه توان می احتمالی مختلف رویدادهای وقوع از پیشاین گام ها  نظرگرفتن در ومناسب  اجرای بوده و با

 نیاز به ارمغان آورد.

                                                 
14  Preparation 
15  Categorization 
16  Selection 
17  Implementation 
18  Assessment 
19  Authorization 
20  Monitoring 
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تحقیق (. 1393)سرمد و دیگران، می شود ها مشخص داده گردآوری ماهیت و نحوه ،هدف مالک سه به توجه مدیریت با علوم در تحقیق روش    

دانش و درک  شیافزا یدر راستامعتبر  یعلم یها دگاهیها و د هینظربوده و درآن پایش دقیقی از  یادیهدف، از نوع تحقیقات بن یبر مبناحاضر 

در جهت تجزیه و تحلیل اسناد، همچنین  به ویژه در زمینه پروژه های نوآورانه صورت گرفته است.حوزه مدیریت ریسک انسان از مسائل خاص 

موجب می همین موضوع که  استفاده شده قی و عقالییطمنتفکر و استدالل از ها مدارک و داده های به دست آمده و دریافت حقایق و واقعیت 

 .استتحقیق از نوع توصیفی این ، با توجه به چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیازدر نهایت  پیدا کند. یفیک یتیماه شود این تحقیق

 .استصورت گرفته معتبر  یو پژوهش یکتب، مقاالت و مجالت علم شامل یو اسناد کتابخانه ا مدارک بررسی قیز طراطالعات ا یگردآور ندیفرآ

 نتیجه گیری  . 10
اشاره دارد.  پروژه هادر  یتیریمد یاز عملکردها ریناپذ ییجدا یبه عنوان بخش سکیر تیرینقش مد شیبه افزا ریاخ یمطالعات سال ها    

 ،یریگ میتصم یبرا نانیقابل اطم یمبنا جادیامکان ا ایو  یریشگیپ یاز مجموعه اقدامات الزم برا یها، نقشه جامع سکیبه موقع ر ییشناسا

در  شرایطاین  به دستیابی .می شود سریم زین هر پروژهبه اهداف مهم  یابیآن دست قینموده که از طر پروژه تدوین تیریو بهبود مد یزیربرنامه 

 زانیبر تخصص و مهارت متخصصان و مدیران شکل می گیرند و م ینو، مبتن یها شهیها و اند دهیبراساس ابه دلیل اینکه نوآورانه  یپروژه ها

مسلم است که پروژه  سک،یو ضرورت توجه به ر تیبا توجه به اهم یاز طرف. ، بسیار ضروی استرا با خود به همراه دارند تیاز عدم قطع ییباال

از سال به طوری که  .خود دارند یرو شیرا پ یشتریب سکیر شان،یها تیفعال ریدر مس یاقتصاد یحوزه ها گریبا د سهیدر مقا نوآورانه یها

پروژه  اینگونه آن در یابیارز نیو همچن سکیر تیریمد یرا برا یو قابل توجه دیبه وجود آمده در جهان، مشکالت جد ی، بحران اقتصاد2008

 (.  ,2019Britzelmaierکرده است ) جادیها ا

کاهش  یریصورت چشمگه گونه پروژه ها بنیا تیموفق زانیحوزه موجب شده تا م نیدر ا یطیمح راتییتغ یالبا اریو سرعت بس یدگیچیپ    

 نوآورانه یمربوط به پروژه ها تیشکست و عدم موفق زانیم نیشتریکه ب یبه طور .آید آنها به وجود تیادامه فعال یبرا یسخت اریبس طیو شرا یابد

در مرکز توجه  سکیر تیریمد مسلماًسیستماتیک است، ارزش  یهمه کشورها، دارا یبرا نوآورانه یثبات و رونق پروژه هااز آنجا که  .تبوده اس

 هنیزم در یگسترده ا قاتیتحقدر این راستا  .( ,2020Klimova) ردیگمی در حال توسعه قرار  یکشور ها یو حت شرفتهیپ یاز کشورها یاریبس

 رانیاز مد یاریبسبه همین منظور نگرفته است.  قرار توجه مورد نوآورانه یپروژه هابررسی این فرآیند در انجام شده، اما تاکنون  سکیر تیریمد

 یساز ادهیپتوسعه داده و آن را نوآورانه  یدر پروژه هارا فرآیند  نیکاربرد ا، قابل اعتماد یاز دانش، منابع و ابزارها یریبا بهره گبر آن هستند تا 

توسعه دانش نظری مدیریت ریسک، به اهداف پیاده سازی مدیریت ریسک و مفاهیم بنیادی آن از جمله معنای  در این مقاله نیز به جهت. کنند

پایش

طبقه بندی

انتخاب

اجرا 

ارزیابی

اختیارات 

آماده 
سازی



 
 
 
 
 
 

 

 

 تیریمدهای چارچوب و همچنین بررسی یکی از جامع ترین  نوآورانه یدر پروژه هابه آنها  موجود نسبت یها دگاهیدریسک، عدم قطعیت و 

موجود  یها دگاهید یبررس سک،یو ر تیعدم قطع انیبا وجود شباهت ها و ارتباطات م این پژوهش نشان داد کهیافته های  پرداخته شد. سکیر

 تیحائز اهمدو واژه بسیار این درک تفاوت های میان  برای، نوآورانه یدر پروژه ها یو کاربرد یدو مفهوم از دو بعد نظر نیا ینسبت به معنا

 طیبه مح یبستگو  ستین سانکیمستمر،  اترییتغ و ییایپو های نوآورانه به دلیلپروژه  یبرا سکیکه مفهوم ر شد مشخصهمچنین  .است

 های نوآورانه نوع مشخص از پروژه کی یبرا یسادگتواند به نپروژه  سکیر تیریمد امر موجب شده تا نیا .پروژه دارد یزمان و مکان اجرا ه،پروژ

 یازهایبا توجه به ن یفیو ک یکم یروش ها مجموعه بیترک قیاز طرباید به طور معمول  حوزه نیا متخصصانمنظور  نیبه هم شود.فراهم 

پروژه ناپایدار و نامطمئن شرایط  با توجه به. در نهایت، ندینما نیپروژه مورد نظر خود تدو سکیر تیریمد یرا برا یمختلف یهاکردی، روموجود

 و نقش در انتقادی بینش که با داشتن است جایگزین اقدامات بین در بهینه یکی از اصلی ترین مشکالت، انتخابورانه مشخص شد که آهای نو

آگاهی از روش به این معنا که کاهش داد. می توان تا حدودی این مشکالت را  یبازخورد یها سمیمکانو  همچنین  عملکرد بر ریزی برنامه تأثیر

 مسیر البته در ایندهد. می  در پروژه های نوآورانه ارائه عنصربرخورد با این  چگونگی مورد در های مشابه مواجهه با ریسک، بینش عمیق تری را

 تشخیص اولیه آنها را مراحل قادر باشند در مدیران پروژه نه ذینفعان و نه باشد کهداشته  وجود نامشخصی بخش های و ها نارساییممکن است 

 یپروژه ها این فرآیند در ییکارا شیهبود عملکرد و افزاببه منظور ریسک چارچوب کلی مدیریت  نییتبو  غنی سازی. در نتیجه، جهت دهند

 باید اقدامات زیر را انجام داد: ،نوآورانه

 ، ازنظری در عین جامعیت باید ارائه گردد. این تعریف بایدتعریف دقیقی از ریسک به طور شفاف و متناسب با پروژه های نوآورانه  -1

 در اینگونه پروژه ها برخوردار باشد.  وسیعیکاربرد 
مثبت )فرصت  یامدهایاز پ یاستفاده حداکثرگردد، به گونه ای که  جادیانوآورانه  یدر پروژه ها هادیها و تهد متوازن به فرصت ینگاه -2

 حاصل شود.  (دهای)تهدیمنف یامدهایها( و مواجهه مناسب با پ
 عملیو  تئوریاز دو بعد  باید با تلفیق دیدگاه های مختلفمستمر  اترییتغ و ییایپو های نوآورانه به دلیلپروژه  یبرا سکیمفهوم ر -3

ماهیت درک و ها، زمینه های بروز ریسک  تیفعال طهیح ،زمانهایی همچون لفه ؤتوجه به مدر این اقدام بررسی قرار گیرد. مورد 

 از ضروریات به حساب می آید. ،ددر طول دوره موجودیت خوریسک ناپایداری یا پایداری و 
انتساب احتماالت  به واسطه تیعدم قطع تیوضع، اطالعات موجود نبهتری اساس بر، پروژه انپای درو به مرور زمان  ،خودکار طور به -4

 .ابدیکاهش  سکیبه حالت ر یذهن
از این چارچوب  تابه کارگرفته شود پروژه های نوآورانه تمامی مراحل مدیریت دانش جهت توسعه چارچوب کلی مدیریت ریسک در  -5

موقعیت  به توجهبا را  یشتریب یریانعطاف پذ آمده، دست به از تجربیات مندی و بهره مدل سازی فرآیندها سازی، استاندارد طریق

  .داشته باشدیک پروژه نوآورانه  مختلف در های
از و  رقم بزند سکیر تیریصورت گرفته در امر مد یتالش ها زانیرا نسبت به م یشتریتواند منافع حاصل شده ب یم اقدامات نیامجموع     

 ازیو ن ندیآ یبه نظر نم یکاف گرید سکیر تیریمد یسنت یواضح است که روش ها .کند جلوگیریها  یو بداهه سازعجوالنه  های یریگ میتصم

  .شود یباشد، احساس م یریادگی یکه بر مبنا یشتریب یریو انعطاف پذ نانیاطم تیبا قابل ییها کیبه فراتر رفتن و اتخاذ تکن
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