


:تعاریف تصمیم گیری

 تصمیم گیري عبارت است از تركیب دانش، فكر، احساس و

.تصور بھ طوري كھ مجموعھ حاصل قابل اجرا باشد

 تصمیم گیري عبارت است از فرآیند یافتن و انتخاب یك سلسلھ

.  عملیات براي حل یك مشكل معین

 تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یك راھكار از میان دو

.یا چند راھكار



:مراحل فرآیند تصمیم گیری 

ارزیابی آثار تصمیم اجرا شده -8

تصمیماطمینان از وجود نیاز به یک-1

تعیین معیارهاي تصمیم-2

معیارھاتخصیص درجه اهمیت به-3

کشف راه حل ها-4
ارزیابی راه حل ها-5
انتخاب بهترین راه حل ها-6
اجراي تصمیم-7



اطالعاتودانشمیزانبھتوجھباگیرندميافرادكھتصمیماتي

:شودميتقسیمدستھسھبھگیريتصمیموضعیتدرآنھا

شرایطدرگیريتصمیم

اطمینان

اطمینانعدم

ریسك

:شرایط تصمیم گیری 



:یک واژه پوششي است، با دو متغیر» ریسک«

.فرصت یک ریسک با نتایج مثبت است-

.تھدید یک ریسک با نتایج منفي است-

:یک واژه اساسي است با دو متغیر» عدم اطمینان«

ریسک منحصراً مربوط بھ تھدید مي شود یعني عدم -
.اطمینان با اثرات منفي

.فرصت عدم اطمینان است با اثرات مثبت-



 ریسک یک رویداد نامعلومي است کھ اگر رخ دھد یا

ریسک ... تاثیر مثبت یا منفي بر اھداف پروژه دارد

ھم تھدیدات اھداف و ھم فرصتھاي بھبود اھداف را 

.دربرمي گیرد



تشخیص ریسک

تکنیک ھاي زیادي براي شناسایي ریسک وجود دارد، مانند 
چک لیست و ،تکنیک طوفان فکري و کارگاھھاي فکري

لیستھاي آماده، پرسشنامھ ھا و مصاحبھ ھا، تکنیک 
گروھھاي دلفي یا گروه اسمي، و روشھاي نموداري 

مختلف مانند نمودارھاي علت معلولي، پویائیھاي 
اینھا شامل تکنیک ھاي . سیستمھا، نمودارھاي نفوذ وغیره

خالقیت و آن چیزھایي است کھ براساس تجربیات قبلي 
ترسیم شده است و ھمچنین اینجا روشھاي گروھي بھ 

باید متذکر شد کھ . اندازه روشھاي انفرادي کاربرد دارند
وجود ندارد » بھترین روش«در شناسایي ریسک ھرگز 

.و باید ترکیب مناسبي از روشھاي مورداستفاده قرار گیرد



بینیپیشقابلغیروبینیپیشقابل:استنوعدوبرریسک

:ریسک قابل پیش بینی

!ریسکھای شناختھ شده ناشناختھ ھستند

یعنی ریسکھایی کھ انتظار وقوع آنھا میرود ولی معلوم نیست کی 

.اتفاق بیافتند، مثل تغییر نرخ ارز

:ریسکھای غیرقابل پیش بینی

ریسکھای ناشناختھ غیرقابل شناخت ھستند، مثل وقوع ناگھانی یک 

.جنگ یا ورشکستگی یک شرکت عظیم



:انواع دستھ بندی ریسک 

ریسک با احتمال باال و تاثیر زیاد: ریسک قرمز. 1

ریسک با تاثیر زیاد ولی احتمال وقوع کم: ریسک زرد باال. 2

ریسک با تاثیر کم ولی احتمال وقوع باال: ریسک زرد پایین. 3

.ریسک با احتمال کم و تاثیر کم: ریسک سبز. 4

مدیریت ریسک لزوما بھ معنی حذف ریسک نیست، بلکھ در حد 
.امکان تغییر ریسک قرمز بھ ریسک سبز است



ریسک قرمززرد پایینریسک

ریسک زرد باالریسک سبز

احتمال

زیادتأثیر

زیاد

کم

کم



بایستمیکارکنانومدیریتامروز،کاروکسبمحیطدر

بغرنجومبھموابستگیھایودرونیروابطبابرخوردتوانایی

داراراافرادوفرایندھافعالیتھا،وظایف،ھا،دادهفناوری،میان

مدیرانینیازمندسازمانھاایپیچیدهمحیطھایچنیندر.باشند

گیریھایتصمیمزماندرراذاتیپیچیدگیھایاینکھھستند

مبنایبرکھمؤثرریسکمدیریت.کنندتفکیکولحاظمھمشان

فراینداینازمھمیبخشدارد،قرارمعتبرمفھومیاصولیک

.دھدمیتشکیلراگیریتصمیم



:این تعریف شامل دو جنبھ اصلی از ریسک است

مقدار زیان می بایست ممکن باشد؛

 عدم اطمینان در رابطھ با آن زیان نیز می بایست وجود داشتھ

.باشد

:تعریف ریسک
.ریسک یعنی احتمال متحمل شدن زیان



:ریسکمختلفانواع

امکانھموسودآوریفرصتھموضعیتیکاوقات،بعضی
دیگر،موارددرولی.نمایدسازدمیفراھمرازیانبالقوه

موجودزیانبالقوهامکانتنھاندارد،وجودسودآوریفرصت
.است
:ریسکانواع
ریسک سوداگرانھ
ریسک خطرناک



محتوا ؛-1
فعالیت؛-2
شرایط؛-3
.پیامدھا-4

:عناصر اصلی ریسک



:محتوا-1
آندرریسککھمحیطییاوضعیت،زمینھ،یعنیمحتوا

شدهسنجیدهپیامدھایتمامیازنماییمحتوا،شدهمنظور

.می سازدفراھم

تعییننمی توانقطعبھ طورمناسب،محتواییکتعیینبدون

تجزیھدرمی بایستپیامدھاوشرایطفعالیتھا،کدامیننمایید،

.شونددرنظرگرفتھمدیریتیفعالیتھایوریسکتحلیلو



:فعالیت-2

.  عنصر فعالیت یعنی عمل یا اتفاقی کھ باعث ریسک می شود

فعالیت، عنصر فعال ریسک است و می بایست با یک یا چندین 

تمامی اشکال . شرط ویژه برای ظھور ریسک ترکیب شود

ریسک با یک فعالیت بھ وجود می آیند؛ بدون فعالیت، امکان 

.ریسک وجود ندارد



:شرایط-3
ل ریسک است ن شرایط . شرایط تشکیل دھنده عنصر منفع ای

اع و  ھ از اوض ک مجموع ا ی اری ی عیت ج ده وض ین کنن تعی

ی . احوال است کھ می تواند بھ ریسک منجر شود شرایط، وقت

د یک  ی توان با یک فعالیت آغازگر خاص ترکیب می شود، م

.  مجموعھ از پیامدھا یا خروجی ھا را تولید کند



:پیامد-4

بالقوهاثراتیانتایجریسک،عنصرآخرینبھ عنوانپیامدھا،

.استخاصشرایطیاشرطیکباترکیبدرفعالیتیک



انواع ریسک

ریسک استراتژیک
ریسک عملیاتی



ریسک استراتژیک

تحققبرایسازمانیککھاستریسکیاستراتژیک،ریسک

امکانتعریفاینمضموندر.پذیردمیاشتجاریاھداف

ریسککھدارد،وجوددوھرزیاندھیوسودآوریبالقوه

.سازدمیسوداگرانھطبیعتاً رااستراتژیک



ریسک عملیاتی

ریسک عملیاتی، یعنی امکان بالقوه عدم توفیق در دسترسی بھ 

ناکامی در رسیدن بھ (این تعریف شامل زیان . اھداف مأموریت

احتمال وقوع یا عدم وقوع (و عدم اطمینان ) اھداف مأموریت

.   است) ناکامی



:مدیریت ریسک

طرحسپسوریسکارزیابییاسنجشفرایندریسکمدیریت

مجموع،در.استریسکادارهبرایاستراتژی ھایی

بخشھایبھریسکانتقال:شاملرفتھبھ کاراستراتژی ھای

وریسک،منفیاثراتکاھشریسک،ازاجتنابدیگر،

.ھستندخاصریسکیکپیامدھایتمامییاقسمتیپذیرش



:انواع مدیریت ریسک

سنتیریسکمدیریت1.

مالیریسکمدیریت2.

ناملموسریسکمدیریت3.

مطلوبریسکمدیریت4.



مدیریت ریسک سنتی

 تمرکز آن روی ریسک ھای جلوگیری کننده از علل قانونی و

مثل حوادث طبیعی یا آتش سوزیھا، تصادفات، .فیزیکی است

.مرگ و میر و دادخواھی ھا



مدیریت ریسک مالی

 تمرکز آن روی ریسک ھایی بود کھ می تواند استفاده از ابزار

.مالی و تجاری را اداره کند



مدیریت ریسک ناملموس

 تمرکز آن روی ریسک ھای مربوط بھ سرمایھ انسانی، مثل

ریسک دانش، ریسک روابط و ریسک فرایندھای عملیاتی 

.  است



مدیریت ریسک مطلوب

 یک فرایند اولویت بندی منظور گردیده کھ بدان طریق ریسک ھایی با

بیشترین زیاندھی و باالترین احتمال وقوع در ابتدا و ریسک ھایی با 

احتمال وقوع کمتر و زیاندھی پایین تر در ادامھ مورد رسیدگی قرار 

.می گیرند



پارادایم مدیریت ریسک

پارادایم یا الگوی مدیریت ریسک مجموعھ ای از وظایف کھ 
بھ صورت یک سری فعالیتھای پیوستھ در سرتاسر چرخھ عمر یک 

:مأموریت می باشند و عبارتنداز
شناسایی ریسک ھا-1
تحلیل-2
برنامھ ریزی-3
پی گیری-4
کنترل-5
ارتباطات-6



:  شناسایی.1

.جستجو و مکان یابی ریسک ھا، قبل از مشکل ساز شدن آنھا

:تحلیل.2

ریسک ھا و طبقھ .تبدیل داده ھای ریسک بھ اطالعات تصمیم گیری

.بندی و اولویت بندی آن ھا

:  برنامھ ریزی.3

ترجمھ اطالعات ریسک بھ تصمیم ھا و فعالیتھا و بھ  کار گیری آن 

.فعالیتھا



:پیگیری. 4

.بررسی شاخصھای ریسک و فعالیتھای کاھنده
:کنترل.5

.اصالح انحرافات نسبت بھ برنامھ ھای کاھنده ریسک
:ارتباطات.6

اطالعات و بازخورھای بیرونی و درونی از فعالیتھای 

ریسک، ریسک ھای موجود و ریسک ھای پدید آمده فراھم 

.می سازد



استراتژی ھای مدیریت ریسک

وقتی کھ ریسک ھا شناسایی و ارزیابی شدند، تمامی تکنیک ھای 

اداره ریسک در مورد تھدیدھا در یک یا چند طبقھ از چھار طبقھ 

:اصلی زیر قرار می گیرند
oانتقال
oاجتناب
o یا تسکین یا آرام کردن(کاھش(
o یا نگھداری(پذیرش(



انتقال ریسک.1

استراتژی انتقال، یعنی موجب شدن اینکھ بخش دیگری 

ریسک را قبول کند، معموالً بوسیلھ بستن قرارداد یا انجام 

.  اقدامات احتیاطی



استراتژی اجتناب، یعنی انجام ندادن فعالیتی کھ باعث ریسک 

اجتناب از ریسک ھمچنین بھ معنی زیاندھی در . می شود

مورد سودآوری ھای بالقوه ای است کھ امکان دارد بھ  

.  واسطھ پذیرش آن ریسک حاصل شود

اجتناب از ریسک. 2



کاھش ریسک.3

استراتژی کاھش، یعنی بھ کارگیری شیوه ھایی کھ باعث کاھش 

.  شدت زیان می شود



پذیرش ریسک.4

استراتژی پذیرش، یعنی قبول زیان وقتی کھ آن رخ می 
کلیھ ریسک ھایی کھ قابل اجتناب و انتقال نیستند، . دھد

.  ضرورتاً قابل پذیرش ھستند



استراتژی ھای مدیریت ریسک

چھار استراتژي براي واکنش نشان دادن بھ فرصتھا پیشنھاد 
:مي گردد کھ عبارتند از

بھره گیري کردن
 سھیم بودن
 افزایش دادن
 نادیده گرفتن



:بھره گیري کردن-1

این استراتژي موازي با استراتژي اجتناب است کھ روشي 
این استراتژي در تالش . براي حذف عدم قطعیت است
منظور این است کھ . (است تا فرصتھا حتماً رخ دھد

درصد افزایش مي 100احتمال وقوع فرصت را تا 
معیارھاي بھ کار گرفتھ شده در این استراتژي سعي ). دھد

مي کنند اطمینان بدھند کھ مزایاي حال از فرصت 
در پروژه عملي مي -درصورت تحقق آن -موردنظر 

.شود



:سھیم بودن-2

استراتژي انتقال دادن، تفویض کردن مسئولیت بھ شخص 
سومي است کھ بھتر مي تواند تھدیدات در کمین سازمان 

در استراتژي سھیم بودن ما در جستجوي . را اداره کند
شرایطي ھستیم کھ توانایي بیشتري در اداره کردن 

یعني کسي کھ مي تواند شانس وقوع . فرصتھا دارد
فرصت را بھ حداکثر برساند و فواید بالقوه آن را افزایش 

ھمان طور کھ استراتژي انتقال، تھدیدات را منتقل . دھد
مي کند این استراتژي نیز فرصتھا را بھ روشي یکسان 

.تقسیم مي کند



:افزایش دادن-3

ھمسنگ استراتژي آرام کردن یک تھدید، استراتژي افزایش 
آرام کردن، درجھ تھدید را ازطریق . دادن فرصت است

درحالي کھ . کاھش احتمال یا تاثیر پایین مي آورد
استراتژي افزایش دادن درپي افزایش احتمال در راستاي 

.بھ حداکثر رساندن مزایاي پروژه است



:نادیده گرفتن-4

استراتژي پذیرفتن، بھ جز تھدیداتي کھ احتمال اثرگذاري 
نسبي در پروژه دارند براي مابقي تھدیدات ھیچ برنامھ اي 

بنابراین، فرصتھاي جزئي نیز مي . را درنظر نمي گیرد
در این . تواند تحت استراتژي نادیده گرفتن قرار گیرند

استراتژي یک روش واکنشي بدون انجام یک عملکرد 
.روشن اتخاذ مي گردد




