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مقدمه
با وجود ت،ش هاي صورت گرفته براي حصول بکه فراينکدهايی ککارا و بکدون ريسکک در
پروژههاي توسعه نرمافزار ،به نار میرسد عواملی همچون پیچیدگی ،تغییکر در نیازهکاي
کسبو کار ،اهداف غیر شفاف پروژه و مديريت پروژه ناکارا منجر گرديکده تکا نتکايژ ايکن
ت،شها ،آنطور که بايد رضايتبخش نبوده و «آمار شکست در پروژههاي فناورياط،عات
همچنان باال باشد» (گروه استنديش )2002 ،1محققان برخکی از داليکل تعکدد شکسکت
درپروژههاي فناوري اط،عات را عدم کفايت سازوکارها و فراينکدهاي مکديريت ريسکک ،و
همچنین چشم پوشی مديران پروژه در پیادهسازي آنها بیان کردهانکد پکروژههکايی ککه
ريسکهايشان به طور اثربخش مديريت نشوند ،با ريسکهاي بزرگتکري مواجکه خواهنکد
شد (کاش و هال )2005 ،2اين درحالیسکت ککه ،بکا پیچیکدهتکر و بکا اهمیکتتکر شکدن
پروژههاي فناورياط،عات ،نیاز به پیادهسازي رويکردي قاعدهمند در تقابکل بکا مسکائل و
ريسک هاي پروژه براي اطمینکان از موفقیکت پکروژه بیشکتر احسکاس مکیشکود (شکرر،1
)2002
در دهه هاي اخیر رويکردهاي جديدي تحت عنوان «چابکک» ،مبتنکی بکر روشهکاي
موجود و تجارب متخصصان ،در خصوص موفقیتها و شکستهاي پروژههاي نکرمافکزار و
براي مواجهه هرچه بهتر با ريسکهاي پروژههاي توسعه نرمافکزار ،پديکد آمکد فلسکفه و
اساس اين رويکردها منطق سنتی و متعارف توسعه نرمافزار را با مجموعهاي از ابزارهکاي
نامتعارف به چالش کشیده است تغییر در مدلهاي سنتی همچون مدلهاي آبشاري بکه
سوي مدلهاي چابک ،چالشهاي جديدي در حوزه مديريت ريسک ايجکاد خواهکد ککرد
(لیمان )2012 ،2،همزمان با شروع فراگیر شدن متدهاي چابک احساس شد که نیاز بکه
تغییر و توسعه ديسیپلینهاي جديدي در مديريت ريسکک مکیباشکد (اودزالکی ،گيريکر و
استوارت )2012 ،9با وجودي که به نار میرسد روشهاي چابکک همچکون اسککرام ،در
مقايسه با روشهاي سنتی همچون متد آبشاري ،بسیار اثربخش میباشند ،اما به تنهکايی
براي پرداختن به ريسک کافی نیسکتند نتکايژ تحقیقکات صکورت گرفتکه توسکط گلکد و
واسل )2019( 9نشان می دهکد اغلکب سکازمانهکايی ککه از چکارچوب اسککرام اسکتفاده
میکنند ،با اين فرض که جنبه چکابکی در ايکنگونکه روشهکا ريسکک پکروژه را ککاهش
می دهند ،اغلب استراتژيهاي مديريت ريسک را در پروژههايشان پیاده نککرده و باعک
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بروز ريسک هاي ديگري میشوند که بر اهداف پروژه تاثیر میگذارند به عک،وه تحقیقکات
والزاک و کوچتا )2011( 7نشان داده است مديريت ريسک تلويحی موجکود در متکدهاي
چابک کافی نبکوده و اسکتفاده از فراينکدهاي خکارجی و صکريح بکراي مکديريت ريسکک
پروژه هاي چابک ،ضروري می باشد ،اين درحالیست که مکديريت ريسکک در پکروژههکاي
پیچیده ،نقش مهمتري میيابد ،چراکه اينگونه پروژهها بکا ريسکک هکاي فراوانکی مواجکه
هستند (کرزنر )2011 ،2مکولکهی )2010( 5اعتقکاد دارد ابزارهکاي مکديريتی بکهروز يکا
نیروي انسانی شايسته ،براي بهبود پروژههکا ککافی نبکوده و نیکاز بکه پیکادهسکازي مکدل
مديريت ريسک در پروژهها می باشد ،چراکه مديريت ريسک هسته اصلی مديريت پکروژه
محسوب می شود مديريت ريسک اثربخش پیش از شروع پروژه و به کمک يک چارچوب
ريسک میتواند به موفقیت پروژه کمک نمايد با توجه به آنچه مطرح شکد ،توسکعه يکک
مدل براي مديريت ريسک پروژه چابک ضروري می باشد ،مدلی که متناسب با پیچیدگی
و شرايط خاص پروژههاي فناورياط،عات بوده و ويژگیهاي آنها را در نار گیرد
پیشینه پژوهش
محققان يکی از داليل عمکده شکسکت پکروژههکاي چابکک را اقکدامات ناککافی در قبکال
ريسک هاي پروژه بیان میکنند (بوگانوا و سکیمیکوا )2015 ،10روشهکاي چابکک بکراي
مديريت عدم قطعیت هکا و همچنکین ککاهش ريسکک هکا در توسکعه محصکول از طريکق
شفافیت  ،بازرسی و انطباق طراحی شده است در واقع ماهیت روش هاي چابکک ،اعمکال
11
مديريت ريسک مؤثر میباشد در هرحال محققینکی همچکون شکون ،راتکک و جکردن
( )2020معتقدند اگرچکه روشهکاي غیررسکمی و ضکمنی مکديريت ريسکک موجکود در
رويکردهاي چابک براي پروژه هايی با يک تیم مستقل (پروژههاي کوچک که توسط يک
تیم مستقل کوچک مديريت و اجرا میشود) مناسب میباشد اما براي پروژههاي بزرگتر
و پیچیدهتر که چند تیم مختلف بر روي يک محصول کار میکننکد ،تکیکه بکر روشهکاي
ضمنی کافی نبوده و اسکتفاده از روشهکاي رسکمی و صکريح مکديريت ريسکک ضکروري
میباشد بوگانوا و سکیمیکوا ( )2015بیکان مکیکننکد ککه رويکردهکاي چابکک ،قابلیکت
بکارگیري و پیاده سازي روش هاي صريح مديريت ريسک که بتوانکد کلیکه ريسکک هکاي
پروژه ارزيابی و متعاقبا مديريت کند را دارند
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بدين ترتیب اين پژوهش با هدف شناسايی گامهاي فرايندي ،جريانهکاي اط،عکاتی،
نقشهاي درگیر و سازوکارهاي اجرايی مديريت ريسک و نهايتا ارائه يک مکدل فراينکدي
براي مديريت ريسک متناسب با پروژههاي توسعه چابک نرم افزار صورت گرفت
در گذشته توسعه نکرم افزارهکا فعالیکت پیچیکده و پکر دردسکري بکود و از آن بکا نکام
«کدنويسی و تصحیح» ياد میشد نرمافزارها بدون برنامهريزي ک،ن صورت میگرفکت و
طراحی سیستم بر اساس تصمیمات فراوان کوتاه مدت صورت میگرفت اين روش بکراي
نرمافزارها و سیستمهاي کوچک کفايکت مکیککرد ولکی بکا بزرگتکر شکدن سیسکتمهکا و
نرمافزارها افزودن ويژگی هاي جديد و عیب يابی آنها بکا مشککل مواجکه شکد ايکن روش
توسعه براي سالیان متمادي استفاده میشد تا اينککه روشکی جکايگزين معرفکی گرديکد:
متدولوژي (آواد )2009 ،12متدولوژي عبارت است از يک سکري فراينکدها ،فعالیکتهکا و
ابزارهايی که بخشی از يک حوزه مديريتی خاص می باشند و براي دستیابی به يک هدف
مشخ طراحی شدهاند و میتوانند در قالب خط مشی هکا ،رويکههکا و راهنماهکا ايجکاد
شوند (کرزنر )2011 ،متدولوژي ها ،فرايندهاي منامی را با هدف قابکل پکیش بینکیتکر
کککردن و کککاراتر کککردن توسککعه نککرمافککزار ،وضککع مککیکننککد (آواد )2009 ،اسککتفاده از
متدولوژي هاي مديريت پروژه ،يکی از راهبردهاي کسب و کار اسکت ککه بکه شکرکتهکا
اجازه می دهد تا ارزش پروژه اشان را به حداکثر برسانند (کرزنر )2011 ،درحکال حاضکر
متدولوژيهاي مختلفی براي توسعه نرمافزارها وجود دارد
عنوان «چابک» در سال  ، 2001توسط هفده متدولوژيست فرايند طی جلسهاي ککه
در خصوص روندهاي آتی توسکعه نکرم افکزار برگکزار شکده بکود بکراي گروهکی خکاص از
متدولوژي ها ،انتخاب شد نتیجه اين جلسه ،ايجکاد «اتحکاد چابکک» و «بیانیکه چابکک»
براي توسعه نرمافزارها بود (آواد )2009 ،متدهاي چابک بیشتر از آنکه به فرايندها ،ابزار،
برنامه و قرارداد اهمیت بدهند بر افراد ،تعام،ت ،نکرمافکزاري ککه ککار کنکد ،11همککاري
مشتريان و تغییر اهمیت میدهنکد (آواد )2009 ،ايکن متکدولوژيهکا از ارتباطکات غیکر
رسمی استفاده میکنند و داراي قوانین ،شیوهها و اسناد اندکی میباشکند پکروژههکا بکر
اساس بح ها و جلسات چهره به چهره و همچنین جريان اط،عکات بکه سکمت کارفرمکا
طراحی و ساخته می شوند و معموال بکر ايجکاد تعکداد انکدکی از اسکناد در پکروژه تاکیکد
میکنند (کرزنر )2011 ،امروزه بیش از بیست نوع متکدولوژي چابکک همچکون ،توسکعه
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سیستم دينامیک ،12توسعه نرمافزار انطباقی ،19شفاف کريستالی ،19اسکرام ،XP ،17توسعه
نرمافزار ناب ،12توسعه مبتنی بر ويژگیها 15و فرايند واحد چابک 20وجود دارد که به طور
گستردهاي در سراسر جهان استفاده میشوند (راسناسیز و بِرزيسا)2017 ،21
با وجود همه ت،ش هاي صورت گرفته ،همچنان تمام پروژهها با عکدمقطعیکت مواجکه
هستند عدمقطعیت ،اجتنابناپذير است ،چراکه پروژهها در واقع يکسري تعهدات يکتکا و
موقتی مبتنی بر قیود و فرضکیات هسکتند هیلسکون ريسکک پکروژه را بکه معنکاي عکدم
قطعیتی می داند که بر اهداف پروژه تاثیر میگذارد (هیلسون )2005 ،22ريسک اغلب بکا
عدم قطعیت يکسان تلقی میگردد برخی اشاره مکیکننکد ککه مفکاهیم ريسکک و عکدم
اطمینان کام ،با يکديگر در آمیخته و تفکیک ناپذير به نار میرسکند نايکت)1521( 21
پیشنهاد داده که بین ريسک (به معناي قابکل شناسکايی در مفکاهیم احتمکاالت) و عکدم
قطعیت (تصادفی ناشناخته) را يکسان درنار بگیريم چرا که عدم قطعیت چیزيسکت ککه
شايد بتوان و شايد هم نتوان آن را دقیقاً اندازه گیري نمود با همکه ايکن تفاسکیر ،اغلکب
محققین ريسک تاکید دارند که مهمترين تفکاوت بکین ريسکک و عکدم قطعیکت ،درجکه
دانش موجود نسبت به رويداد میباشد (هاتفی )1129 ،ريسکک يعنکی آنککه احتمکاالت
معلوم هستند عدم اطمینان يعنی اينکه احتمکاالت ناشکناختهانکد بکر مبنکاي ريسکک و
احتماالت مشخ است که میتوان تصمیم گرفت که وارد يک بازي شانس شد يا خیکر
در مقابل ،در قلمرو عدم قطعیت تصمیمگیري بسیار دشوارتر اسکت شکما مکیتوانیکد در
مورد ريسک حسابوکتاب کنید ،اما در مورد عدم قطعیت اين موضوع صدق نمیکند
بايد توجه داشت که ريسکها میتوانند عواقب مثبت يا منفی داشته باشند ،بنکابراين
می توان ريسک پروژه را رويداد يا واقعهاي بالقوه دانسکت ککه در صکورت وقکوع ،تکأثیري
منفی (تهديد) يا مثبت (فرصت) بر اهداف پکروژه خواهکد گذاشکت وقتکی ريسککهکا را
مديريت میکنیم ،اغلب ،تمرکز بر تهديدهاست درهرحال نبايد از فرصتها غافکل بکود و
آن را ناديده گرفت؛ چراکه میتوانند داراي تاثیرات مثبت فراوانی باشند
پیتر برنستین ،22اقتصاددان و متخص ريسک بر اين باور است ککه تفککري اساسکی
که محدوده و مرز بین زمان جديد (مکدرن) و گذشکته را تعیکین مکینمايکد ،مهکارت در
[مديريت] ريسک محسوب مکیشکود (بکه نقکل از هزلمکز )2002 ،29بکر اسکاس تعريکف،
مديريت ريسک پروژه عبارتست از مجموعهاي از فعالیتها و اقداماتی که در مواجهکه بکا
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ريسکها اتخاذ میگردد و شامل فرآيندهاي برنامهريکزي ريسکک[ ،شناسکايی و] تحلیکل
ريسک ،انتخاب راهبردهاي واکنشی و کنترل ريسک میشود (کرزنر ،)2011 ،به عبکارتی
ديگر و با توجه به تعاريف مطرح شده از ريسک ،مديريت ريسک پروژه شامل اسکتفاده از
فرايندهايی براي بیشینه کردن احتمال و تأثیر وقايع مثبکت و کمینکه ککردن احتمکال و
عواقب وقايع نامطلوب میباشد
گري ،)1559( 29سه نگرش به مديريت ريسک پروژه را مطرح میکند در نگرش اول
يا نگرش سنتی ،مديريت ريسک ،بخشی از مديريت پروژه است در نگرش دوم ،مديريت
ريسک ،هدف نهايی مدير يت پروژه بکوده و در نگکرش سکوم يکا نگکرش نکوين ،مکديريت
ريسک بر تمام فعالیت هاي مديريت پروژه اشراف دارد و آنها را دربر میگیرد بکر اسکاس
همین تفکر نوين است که ترنر )1555( 27ادعا میکند مديريت ريسک پکروژه ،اسکاس و
جوهره مديريت پروژه میباشد؛ موضوعی که کرزنکر ( )2011بکه بیکان ديگکر مکیگويکد:
مديريت پروژه همان مديريت ريسک است بنابراين الزم است که نه تنها به آن ،نگرشکی
جامع 22داشته باشیم ،بلکه بايد بهعنوان رويکهاي ناکاممنکد ،25آن را در سکازمان پکروژه،
جاري نمايیم (هاتفی )1129 ،نکتهاي که در پروژهها مدنار میباشد ،ايکن اسکت ککه در
مراحل ابتدايی و مفهومی پروژه که هنوز چیزي به صورت فیزيکی شکل نگرفتکه اسکت و
موارد همگی بر روي کاغذ میباشد ،توجهی به ريسک نمیگکردد امکا دانشکمندان علکوم
مديريت پروژه با قاطعیت بیان میکنند که بیشتر ريسکهاي پروژهها در مراحل ابتکدايی
يا آغازين 10پروژه وجود دارد و بنابراين ،مديران پروژهها بايد مديريت ريسک را حتکی در
زمانی که پروژه در مرحله مفهومی است به کار گیرند ،اگکر ايکن موضکوع رد ندهکد20 ،
درصد ريسک هاي پروژه که در مراحل آغازين پروژه وجود داشته و شناسکايی نشکدهانکد،
در مراحل انتهايی پروژه رد خواهند و اين در حالی است که هیچ راهبکردي يکا واکنشکی
براي آنها انديشیده نشده است (مولکهی)2010 ،
اگرچه روش هاي چابک براي مديريت پروژه اغلب به عنوان متکدهايی بکراي تخفیکف
ريسک شناخته می شوند اما درخصوص اين موضوع که آيا بکراي پکروژههکاي مبتنکی بکر
متدهاي چابک نیاز به روشهاي صريح و جداگانهاي براي مديريت ريسکک مکیباشکد يکا
اينکه مديريت ريسک تلويحی درون متدهاي چابکک کفايکت مکیکنکد اخکت،ف ناراتکی
وجود دارد به هرحال تحقیقات والزاک و کوچتکا )2011( 11نشکان داده اسکت مکديريت
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ريسک تلويحی موجود در متدهاي چابک کافی نبوده و استفاده از فرايندهاي خکارجی و
صريح براي مديريت ريسک پروژههاي چابکک ،ضکروري مکیباشکد مکدلهکاي مکديريت
ريسک سنتی موجود بر خ،ف فلسفه چابک میباشند و به نار میرسد نیاز به تحقیقات
بیشتري بر روي مديريت ريسک پروژههاي توسعه چابک نرمافزار میباشد (اودزالی ،گيرير
و استوارت)2012 ،
روش پژوهش
اين پژوهش از بعد هدف ،توصیفی و از بعد مخاطب کاربردي تلقی میشکود روش جمکع
آوري دادهها ،وتحلیل آنها و نوع يافتهها پژوهش را در گکروه پکژوهشهکاي کیفکی قکرار
میدهد که در آن از روشهاي فرا ترکیب ،دلفی و مدلسازي ساختاري-تفسیري اسکتفاده
شده است بدين ترتیب در ابتدا سعی شد تا حتی االمکان ،فرايندها ،اسکناد و اط،عکات،
ابزار و تکنیک و گامهاي مديريت ريسک در پروژههاي مدنار پکژوهش ،بکا کمکک روش
فراترکیکب اسککتخرار گکردد بککا اسکتفاده از روش دلفککی و بهکرهگیککري از ناکر خبرگککان
حوزههاي ريسک؛ پروژه؛ توسعه نرمافزار و چابک ،شکافهاي اط،عاتی يافتههاي حاصکل
از فراترکیب تکمیل ،صحت يافتهها به لحاظ ضرورت وجود گکام-فراينکدها ،جريکانهکاي
اط،عات ،ابزار و تکنیک از ديدگاه دستاندرکاران حوزههاي مرتبط مکورد سکنجش قکرار
گرفته و يک توافق عمومی بر روش مديريت ريسک در پروژههاي توسعه چابک نرمافکزار
حاصل گرديد در نهايت براي بررسی ارتباطکات گکام-فراينکدهاي حاصکل از پکژوهش از
حی توالی ،وابستگی اط،عات ورودي-خروجی و انطباق با سکايرمدل هکا و اسکتانداردها
در چرخه حیات پروژه ،از روش مدلسازي ساختاري-تفسیري بهکره گرفتکه شکد بنکا بکه
ماهیت کیفی اين تحقیق ،از ابزار مطالعه و بررسی اسناد و مدارک ،تا زمکان جمکع آوري
ماکزيمم اط،عات مرتبط و اشباع اط،عاتی ،استفاده گرديد بکه عک،وه ،همکانگونکه ککه
پیشتر مطرح شد ،خبرگان همکاريکننده در اين پژوهش ،دستاندرکاران حوزه ريسکک،
پروژه ،توسعه نرمافزار و چابک بودند که براي انتخاب آنها از نمونهگیري به روش قضاوتی
هدفمند و از خبرگان دردسترس محقق ،معرفی توسط خبرگان و جستجو در شبکه هکاي
حرفهاي بهره گرفته شد
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 فراترکیبفراترکیب نوعی پژوهش درباره پژوهش هاي ديگر است ککه بکه ارزشکیابی پکژوهشهکاي
ديگر میپردازد ،از اين رو تحت عنوان ارزيکابی ارزشکیابیهکا يکاد مکیشکود فراترکیکب را
میتوان مطالعه و بررسی نااممند پکژوهشهکاي گذشکته دانسکت (رعیکتپیشکه ،سکعید؛
احمدي ،رضا و عباسنژاد )1159 ،فراترکیب بکا فکراهم ککردن نگکرش ناکاممنکد بکراي
پژوهشگران از راه ترکیب پژوهشهاي کیفی مختلف ،به کشف موضوعات و استعارههکاي
جديد و اساسی میپردازد و با اين روش دانش جاري را ارتقا داده ،ديد جامع و گسکترده
اي را نسبت به مسائل پديد می آورد به عبارتی ،فراترکیب بکه جکاي خ،صکه جکامعی از
يافتهها ،يک جمع بندي ترکیبی-تفسیري ارائه میدهد در ايکن پکژوهش از روش هفکت
مرحله اي ساندلوفسکی و همکاران استفاده شده است (سانديلوفسککی ،باروسکو و وزيلکز،12
)2007
 دلفیدر ادامه اين پژوهش ،براي تکمیل گپ هکاي اط،عکاتی و صکحت سکنجی مکدل ،از ناکر
خبرگان و آراي صاحبناران استفاده شد زمانی که بنا باشد درباره توافق صاحب ناکران
يک موضوع خاص به بررسی پرداخته شود ،از روش دلفی استفاده می شود دلفی روشکی
اسککککت براي ساختاردهی به يک فرايند ارتباط گروهی ،به گونه اي که فرايند به اعضاي
گروه -به عنوان يک مجموعه -اجازه چالش با مسأله را میدهد (حنفکککیزاده ،صککک،حی
پروين ،امیري )1125 ،اين روش ،فرآيندي ساختاريافته براي جمع آوري و طبقه بنکدي
دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طريق مصاحبه و توزيع
پرسشنامههايی در بین افراد و بازخورد کنترل شده پاسخها و نارهاي دريکافتی صکورت
میگیرد
 مدلسازي ساختاري-تفسیرياز اواسط دهه هفتاد می،دي گروهی از تکنیکهاي ساختاردهی مسئله که به دنبال حکل
مسئله نبوده و تنها به دنبال نمايش ساختارهاي اصلی مسئله بودند ،توسکعه داده شکدند
که يکی از اين تکنیکها ،ساختاري-تفسیري مکیباشکد مدلسکازي سکاختاري-تفسکیري
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( ،)ISMفرآيند يادگیري تعاملی و برآمده از ناريه شبکه است ککه در آن مجموعکهاي از
عناصر مختلف و مرتبط ،در يک مدل جامع ساختاردهی مکیشکوند ايکن روش بکا سکاده
سازي روابط پیچیده عناصکر ،آنهکا را در قالکب مکدلی سکاختاري ارائکه مکینمايکد (ولکی
پورخطیر ،کیانیفر و دولتی ISM )1157 ،بکا اسکتفاده از ناکرات خبرگکان و بکه روشکی
بسیار ساده و نزديک به عملکرد ذهن انسان به دنبال نمکايش سکطح بنکدي مؤلفکههکاي
دخیل در يک مسئله میباشد  ISMفرآيندي است که فرد يا گروه را قکادر مکیسکازد تکا
يک ساختار يا نقشه ارتباطات بین عناصر از قبکل تعیکین شکده را توسکعه دهکد در ايکن
پژوهش نیز براي بررسی توالی و ارتباطکات فراينکدها از لحکاظ جريکانهکاي اط،عکات و
اسناد ،مدل بدست آمده از روش  ISMاستفاده شده است
اجراي پژوهش و يافتهها
داده هاي اين پژوهش جهت اجراي فراترکیب ،از طريق مطالعه و بررسی مقاالت نشکريات
و کنفرانس هاي علمی معتبر ،کتب ،استانداردها ،گزارشات علمکی ،سکازمانی و تحقیقکات
تاريخی مرتبط با موضوع گردآوري گرديد ابزار گردآوري دادهها ،جستجو در پايگاههکاي
اينترنتی خارجی همچکون گوگکل اسکک،ر ،11سکاينس دايرککت ،12اشکپرينگر 19و پايگکاه
داخلی سیويلیکا 19بود و واژگانی همچون مديريت ،مدل ،متدولوژي ،ريسک و پکروژه بکه
صورت منفرد يا ترکیبی به فارسی و انگلیسی ،در بازه زمکانی بعکد از سکال  ،1550مکورد
جستجو و بررسی قرار گرفت از بین مقاالت يافت شکده و پکس از غربکالگري مطکابق بکا
مراحل آورده شده در شکل  1و براساس عناوين مقاالت ،کلمات کلیدي ،چکیده مقکاالت
و همچنین ارتباط موضوعی محتواي مقاله با پکژوهش مکدنار ،تعکداد  22مقالکه جهکت
بررسی و مطالعات فراترکیب انتخاب گرديد
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غربال بر اساس
کلمات کلیدي

 111مقاله

غربال بر اساس عنوان

تعدادکل منابع
125

 97مقاله

نتیجه غربال
22

غربال بر اساس
ارتباط

 19مقاله

غربال بر اساس
چکیده و محتوي

شکل  .1غربال گري منابع علمی پژوهش

براي کدگذاري از رويکردهاي پیشنهاد شده توسط مکايلز و هکابرمن )1552( 17اسکتفاده
شد شیوه پیشنهادي اول از يک لیست از پیش تعیین شده از کدها شروع میکند البتکه
اين لیست در طول تحلیل ثابت نمانده و تغییر میکنکد در شکیوه دوم ،از ککدهايی ککه
حین مطالعه متون به صورتی استقرايی ايجاد میشوند استفاده مکیکنکد ککدهاي درون
متنی نیز می توانند در اين روش به مجموعه کدها اضافه شوند هدف اين شیوه آن است
که با ذهنی باز پذيراي مفاهیم و مقولههاي جديد باشیم و خود را به کدها و سازههاي از
پیش تعیین شده ،محدود نکنیم
در پژوهش حاضر از شیوه دوم استفاده گرديد بکه بیکان ديگکر ،در ايکن پکژوهش ،از
همان ابتدا با مطالعه اولین منبع و بر اساس سئواالت ،ککدها اسکتخرار و ارجاعکات آنهکا
تعیین گردد و با رسیدن به منابع بعدي ،کدهاي جديدي به کدهاي قبکل افکزوده شکده،
گاهی کدها تعديل ،ادغام و بعضاً حذف گرديدند بدين ترتیکب ،ککدها در حکین مطالعکه
متون و به صورتی استقرايی ايجاد شدند کدهاي ايجاد شده ،حین مطالعات تغییر ککرده
و بطور مستمر مورد بازنگري قرار گرفت برخی از کدهاي بدون ککاربرد حکذف ،و برخکی
ديگر نیز با هم ادغام شدند عناوين برخی از کدها نیز در طول اجرا تغییر ککرد و تک،ش
شد از واژه هايی که تناسب بیشتري با مفهوم مورد نار دارند ،اسکتفاده شکود عک،وه بکر
اين ،يادداشتهاي راهنما نیز گرداوري مکی شکد ککه در پکااليش ،بهبکود و ايجکاد نتکايژ
منطقی در کدها استفاده گرديد در اين گام ،پکس از اصک،ح نگارشکی و يکپارچکهسکازي
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کدها ،در مجموع  972کد شناسايی گرديد اين کدها براساس وجوه مشترک موجود در
مفاهیم کدها ،طکی چنکد مرحلکه طبقکهبنکدي و در قالکب ککدهاي محکوري ،تکم هکا و
مقولههايی جمع بندي شدند يافتهها مجموعا به  10مقولکه (گکامهکاي فراينکدي) مکورد
تاکید محققان براي مديريت ريسک ،به شرح ذيل ،اشاره داشت
 تاکید بر برنامهريزي ک،ن و انطباق شرايط جهت مديريت ريسک
 تاکید بر توانمنديهاي تیم پروژه و تخصی مسئولیتها
 تاکید بر شناسايی ريسکها
 تاکید بر سنجش و طبقهبندي ريسک
 تاکید بر برنامهريزي مديريت ريسک
 تاکید بر پايش و مواجهه با ريسکها
 تاکید بر بازخور و بهبود اجرا
 تاکید بر وجود ارتباطات و هماهنگی
 تاکید بر فعالیتهاي اختتامی ريسک
 تاکید بر مستند نمودن نتايژ و دانش حاصله
در مرحله تايید اجراي فراترکیب ،روايی از طريق نار خبرگان دانشگاهی و صنعت مکورد
بررسی قرار گرفت همچنین پايايی و میزان توافق در صحت انتخاب کدها ،از طريق ابزار
اندازه گیري کاپاي کوهن و با کمک بررسی دو نفر از خبرگان مديريت ريسک و آشنا بکه
روش فراترکیب بررسی گرديد نتیجه حاصله در سکطح مقولکههکا يکا همکان فراينکدهاي
مديريت ريسک براي کاپاي کوهن مقدار  0.2بود که با توجه به جدول شماره  1و روابط
 1الی  1محاسبه شده اسکت در ايکن حالکت ،بکا وجکود توافکق کلکی خبرگکان بکر روي
کدگذاريها و فرايندهاي استخرار شده ،يکی از متخصصین معتقد به تخصی دو مقوله
«ارتباطات» و «بازخور و بهبود» به ساير حوزههاي مديريتی بود و پیشنهاد به ادغام ايکن
دو مقوله با ساير فرايندهاي بدست آمده؛ و اجراي فعالیتهايشان در دل ساير فراينکدها
داد و متخص ديگر با کلیه مقولههاي و فرايندهاي مسکتخرر موافکق بکود در هرحکال،
مقادير بدست آمده ،نشاندهنده توافق نسبتا باال در امر مقولهبندي کدها و نتیجه گیکري
از روش فراترکیب بود (سلطانی ،شاهین ،شائمی برزکی)1159 ،
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جدول  . 1محاسبه کاپاي کوهن و تعیین پايايی فراترکیب (سلطانی و همکاران)1931 ،
نار خبره 1
مجموع

خیر

بله

B=0

A=2

بله

D=0

C=2

خیر

نار خبره 2

N=10

رابطه )1

توافقات مشاهده شده

رابطه )2

توافقات شانسی

رابطه )1

توافقات شانسی  −توافقات مشاهده شده
شانسی توافقات 1 −

𝐾

در گام دوم پژوهش ،از روش دلفی بهره گرفتکه شکد همکانطور ککه پیشکتر نیکز مطکرح
گرديد ،اجراي دلفی به مناور پرکردن شکاف اط،عاتی يافتکههکاي مرحلکه فراترکیکب و
همچنین صحت سنجی و بررسی ضرورت وجود مقولهها و المانهاي تشکیلدهنده آنهکا
جهت مديريت ريسک پروژههاي توسعه چابک نرم افزار در عمل و به عبارت ديگر کسکب
يک توافق عمومی بکین خبرگکان حکوزههکاي مختلکف بکر روي نحکوه مکديريت ريسکک
پروژههاي مدنار پژوهش صورت گرفت روش دلفی با مشارکت افرادي انجام میشود که
در موضوع پژوهش داراي دانش و تخص باشند زيرا اعتبار نتکايژ ککار بکه شايسکتگی و
دانش اين افراد بستگی دارد بنابراين اعضاي دلفی در يک پژوهش ،بکر اسکاس تخصک
انتخاب می شوند ،نه براساس فرآيند نمونه گیري احتمالی بر همین اساس در ايکن گکام،
از نار خبرگان حوزه مديريت ريسک ،مديريت پروژه و درست انکدرکاران توسکعه چابکک
اسککتفاده شککد نمونککهگیککري بککه روش قضککاوتی هدفمنککد صککورت گرفککت و از خبرگککان
دردسترس محقق ،معرفی سايرين توسط خبرگان و جستجو در شبکههاي حرفهاي بهکره
گرفته شد
براي تشکیل پنل در ابتدا  20نفر انتخاب گرديد که البتکه امککان برقکراري ارتبکاط و
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دسترسی به دو نفر از ايشان میسر نشد پس از اط،ع رسکانی راجکع بکه روش و مراحکل
انجام کار و ارائه موضوع پژوهش و ارسال مدارک و اسناد اولیه جهت مطالعکه و آمکادگی
پیش از برگزاري جلسه حضوري 1 ،نفر اظهار عدم تخص کافی نمود و يک نفر نیکز بکه
دلیل مشغله و نداشتن زمان کافی ،از شرکت در فرايند انصراف داد ولکی  2نفکر ديگکر را
براي مشارکت معرفی نمود که هر دو نفر معرفی شده حاضر به مشارکت در فرايند دلفی
شدند يک نفر نیز علیرغم اظهار تمايل اولیه جهکت همککاري ،زمکانی را بکراي برگکزاري
جلسه و مصاحبه تعیین نکرد و نهايتا دور اول اجراي دلفی با  17نفر برگزار گرديکد ايکن
مرحله به کمک پرسشنامه باز و طی جلسات حضکوري ،تمکاسهکاي تلفنکی و اينترنتکی،
برگزار شد و موضوع پژوهش ،مقوله ها و يافتههاي اولیه حاصکل از مطالعکات کتابخانکهاي
براي متخصصین تشريح شد و از ايشان درخواست گرديد تا درخصوص کفايت گکام هکاي
فرايندي مديريت ريسک مستخرر از تحقیقات گذشکته و نحکوه پیکاده سکازي مکديريت
ريسک در پروژههاي توسعه نرم افزار با رويکرد چابک ،نار خود را ارائه نمايند
جمع بندي نتايژ دور اول اجراي دلفی به صورت اسناد مکتوب تهیه و براي خبرگکان
ارسال شد همچنین پس از ارسال نتايژ مذکور ،مواردي که نیاز بکه توجکه و توضکیحات
بیشتر بودند ،از طريق تماسهاي تلفنی براي ايشان تشريح گرديد
دور دوم دلفککی بککا کمککک پرسشککنامه نیمککه سککاختاريافته ادامککه پیککدا کککرد و نگککاه
متخصصین به مبح نحوه اجراي مديريت ريسک در پکروژه هکاي توسکعه نکرم افکزار بکا
رويکرد چابک و جريان هاي اط،عاتی و اسکناد ورودي هکا مکورد اسکتفاده در هکر گکام از
فرايند مديريت ريسک ،فعالیت ها و تکنیک هاي مورد اسکتفاده در ايکن گکام هکا و نهايتکا،
نتايژ ،اسناد و اط،عات خروجی حاصل از اجراي هرگام از مديريت ريسک در پروژه هکاي
چابک جمعآوري گرديد در دور دوم نیز پس از ارسال نتکايژ دور اول و پرسشکنامههکا،
مجددا يک نفر به دلیل مشغله زمانی ،انصراف خود را از ادامه همکاري اع،م نمود 1 ،نفر
از متخصصین پرسشنامه را بدون اظهکار ناکر عکودت داد و از  2نفکر از متخصصکین نیکز
هیچگونه پاسخی دريافت نگرديد که طبعا از دور سکوم دلفکی حکذف شکدند درهرحکال
مطابق با برداشت محققکین ،نتکايژ حاصکل از ايکن دور نشکانگر وجکود همگرايکی نسکبتا
مناسبی در بین پاسخ هاي خبرگان در خصوص گام هاي فرايندي و نحوه اجراي مکديريت
ريسک در پروژه هاي نرم افزاري با رويکرد چابک بود بدين ترتیب دور سوم دلفی ،جهت
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تايید نتايژ حاصل از دورهاي قبل و سنجش میزان همگرايی نارات و توافکق خبرگکان و
با استفاده از پرسشنامه بسته صورت گرفت و ضرورت و اهمیت وجود المان هکاي ورودي،
ابزار-تکنیک و خروجیهاي هر گام فرايندي مورد پرسش قرار گرفت
در دور سکوم بککراي سکنجش میککزان توافکق خبرگککان درخصکوص وروديهککا ،ابککزار و
تکنیکها و خروجی هاي فرايندها ،از روش الوشه استفاده شد و ضرورت وجود هر المکان
توسط گزينه هاي «ضروري»« ،مفید اما نه ضروري» و «غیر الزم» بررسی گرديد در دور
سوم نیز از يک نفر از متخصصین ،در زمان تعیین شکده ،پاسکخی دريافکت نگرديکد و در
نهايت انجام اين دور از پژوهش دلفی با جمع آوري نارات  12نفر از خبرگان انجام شکد
با توجه به تعداد  12نفر شرکت کننده نهايی در اجراي دلفی ،بکر اسکاس روش الوشکه و
رابطه  ،2حداقل مقدار  CVRمورد قبول براي پذيرش هر آيتم برابکر بکا  0.99مکیباشکد
(حسن زاده رنگی ،الهیاري ،خسروي ،زائري و صارمی )1151 ،بدين ترتیب مواردي ککه
نتوانسته بودند نمره باالتري را به خود اختصاص دهند از لیست ورودي ،خروجی و ابکزار
و تکنیک هاي پیشنهادي موجود در فرايندهاي مديريت ريسک پروژههاي توسعه نرمافزارِ
مبتنی بر رويکرد چابک حذف شدند
رابطه )2

−

در اين فرمول  Nتعداد کل متخصصان و  Neتعکداد متخصصکانی ککه گزينکه ضکروري را
انتخاب کردهاند میباشد در اين مرحله ،سکطح توافکق بدسکت آمکده از طريکق محاسکبه
ضريب کندال ،عدد  0.722بدست آمد که نشان دهنده توافق بکاالي خبرگکان بکود و بکه
همین دلیل براي دور چهارم ادامه پیدا نکرده و در همین دور متوقف گرديد
همانطور که زمانی و همکاران نیز تاکیکد داشکته انکد ،در مدلهاي مختلف مکديريت
ريسککک ،براي هماهنگککی مککدل با خصوصیات ،ماهیککت و ويژگیهاي پککروژه ،گاه برخی از
فازها با يکديگر ادغام شده اند و گاه به جزئیات تفکیک شدهاند (زمانی ،خکانزادي ،جبکل
عاملی و سرهادي )1159 ،در اين پژوهش نیز مدل اولیه ،حین اجراي روش دلفکی و بکا
توجه به نارات و پیشنهادات دريافتی از خبرگان درخصوص جکرح و تعکديل فراينکدها و
يکپارچه سازي جريان اط،عات و ابزارها ،با اص،حات و بهینهسازيهايی مواجه و برخکی
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فرايندها نیز با توجه به مشابهتهاي شان در ورودي ،ابزار و تکنیکک و خروجکی ،بکا هکم
ادغام شدند از انجايی که محققانی همچون چکین ،)2002( 12اعتقکاد دارنکد ککه هسکته
متدهاي ک،سیک بسیار کاربردي بوده و نیازي به کنارگذاردن آنها در پروژههکاي چابکک
نیست ،انتاار میرفکت فراينکدهاي بدسکتآمکده در ايکن پکژوهش نیکز اشکتراکاتی را بکا
فرايندهاي ساير مدلهاي مديريت ريسک نشان بدهنکد بکدينترتیکب ،نتکايژ حاصکل از
اجراي مراحل فراترکیب و دلفکی در ايکن پکژوهش ،منجکر بکه اسکتخرار  2گکام-فراينکد
«بسترسازي ريسک»« ،تیم سازي»« ،تبیین پروفايل ريسک»« ،برنامکهريکزي واککنش»،
«پککايش و اقککدام متقابککل»« ،همککاهنگیهککاي ريسککک»« ،بککازنگري و بازانديشککی» و
«مستندسازي دانش ريسک» گرديد
در مرحله نهايی اين پژوهش براي تعیین و تايیکد تکوالی و روابکط میکان فراينکدهاي
شناسايی شده (که پیشتر نیز طی مطالعات فراترکیکب و بررسکی مکدلها و اسکتانداردها و
همچنین مصاحبه با خبرگان تا حدودي آشکار گرديده بکود) و نیکز تکاثیر خروجکیهکاي
فرايندها بر ورودي ساير فرايندها ،با کسکب ديکدگاه خبرگکان ،از مدلسکازي سکاختاري-
تفسیري استفاده شد از نقاط ضعف در پیاده سازي  ،ISMوجود مواردي است ککه باعک
افزايش پیچیدگی میشوند که در اين حالت میتوان آنها را کنار گذاشت و توسکعه مکدل
را با عوامل محدودتري اجرا نمود (اتري ،ديو و شارما ،)2011 ،15بدين ترتیب فراينکدهاي
«هماهنگیهاي ريسکک» و «بکازنگري و بازانديشکی» ،ککه در اجکراي اولیکه  ISMباعک
برداشت ها و تفاسیر مختلف درخصکوص جريکان هکاي اط،عکاتی و ارتباطشکان بکا سکاير
فرايندها ،در بین خبرگان شده بود و منجر به نتايژ مشوش میگرديد ،به دلیکل ماهیکت
بازخوردي و ايجاد اخت،ل و پیچیکدگی در تعیکین سکطوح ،از پرسشکنامه کنکار گکذارده
شدند بدين ترتیب ماتريس خود تعاملی متشکل از  9عامل يا فرايند بود که توسط ناکر
خبرگککان تکمیککل گرديککد مککاتريس دسترسککی نهککايی طککی  1مرحلککه ،بککه کمککک روش
پیشنهادي عادل آذر ( ،)1157مطابق با رابطه  9و جدول  2پايدارگرديد
رابطه )9
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جدول  .2ماتريس خود تعاملی ساختاري
1

2

1

2

9

9

عوامل

1

1

1

1

1

1

بسترسازي مديريت ريسک

1

1

1

1

1

1

1

تیم سازي

2

0

0

1

1

1

1

تبیین پروفايل ريسک

1

0

0

1

1

1

1

برنامهريزي واکنش

2

0

0

1

1

1

1

پايش و اقدام متقابل

9

0

0

0

0

0

1

مستندسازي دانش ريسک

9

جدول  .9تعیین سطح اول در سلسله مراتب ISM

بسترسازي مديريت ريسک
تیم سازي
تبیین پروفايل ريسک
برنامهريزي واکنش
پايش و اقدام متقابل
مستندسازي دانش ريسک

ورودي ها

خروجی ها

1،2
1،2
1،2،1،2،9
1،2،1،2،9
1،2،1،2،9
1،2،1،2،9،9

1،2،1،2،9،9
1،2،1،2،9،9
1،2،9،9
1،2،9،9
1،2،9،9
9

اشتراک
1،2
1،2
1،2،9
1،2،9
1،2،9
9

سطح

I

جدول  .4تعیین سطح دوم در سلسله مراتب ISM

بسترسازي مديريت ريسک
تیم سازي
تبیین پروفايل ريسک
برنامهريزي واکنش
پايش و اقدام متقابل

ورودي ها

خروجی ها

1،2
1،2
1،2،1،2،9
1،2،1،2،9
1،2،1،2،9

1،2،1،2،9
1،2،1،2،9
1،2،9
1،2،9
1،2،9

اشتراک
1،2
1،2
1،2،9
1،2،9
1،2،9

سطح

II
II
II

جدول  .5تعیین سطح سوم در سلسله مراتب ISM

بسترسازي مديريت ريسک
تیم سازي

ورودي ها
1،2
1،2

خروجی ها
1،2
1،2

اشتراک
1،2
1،2

سطح
III
III
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تعیککین روابط و سطح بندي معیککارها ،بککا مشککخ نمککودن مجموعه قابل دسککتیابی
(ورودي ها) ،خروجی ها و اشتراکات مطابق با جداول  2الی  9صورت گرفکت ککه الگکوي
حاصله در شکل  2نمايش داده شده است با توجه به چرخه حیات پروژه ،نوع فعالیتهکا
و دانش مستخرر از بررسی استانداردها ،مطالعات محققان و نارات خبرگکان ،اجکراي دو
فرايند «هماهنگیهاي ريسک» و «بازنگري و بازانديشی» را بهترتیب میتوان همزمکان و
در ارتباط با فعالیتهاي سطوح دوم و سوم الگوي توسعه داده شده ،درنار گرفت

مستندسازي دانش ريسک

تبیین پروفايل ريسک

برنامهريزي واکنش به ريسک

پايش و اقدام متقابل ريسک

بسترسازي مديريت ريسک

تیمسازي

شکل  .2ارتباطات و وابستگیهاي فرايندي مدل

با توجه به چرخهحیات پروژههاي توسعه نرمافزار با رويکرد چابکک ،م،حاکه مکیگکردد،
گام-فرايندهاي «تبیین پروفايل ريسک»« ،برنامهريزي واکنش بکه ريسکک» و «پکايش و
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اقدام متقابل» به صورت چرخهاي از اقدامات متوالی و مرتبط با هم صورت مکیگیکرد در
هرحال بايد توجه داشت که در مرحله اجرا و پیاده سازي فعالیتهاي پروژه ،فراينکدهاي
ياد شده توسط گام-فرايند «هماهنگیهاي ريسکک» بکا هکم در ارتبکاط بکوده و درواقکع
فرايند مذکور نقش هسته اصلی را در اقدامات اجرايی مديريت ريسک جهت يکپکارچگی
و يکسان سازي اط،عات ريسک در بین همه اعضاي تیم پروژه ايفا مینمايد گام فراينکد
«مستندسازي دانکش ريسکک» آخکرين گکام-فراينکد در چرخکه حیکات ،جهکت ثبکت و
اشتراکگذاري بهروشها و آموختهها ،خواهد بود که همراه با بررسی و بهبود فراينکدها و
اقدامات صورت گرفته در چرخه حیات در گام-فراينکد «بکازنگري و بازانديشکی» ،انجکام
خواهد شد به ع،وه گام-فرايندهاي «بسترسازي مديريت ريسک» و «تکیم سکازي» نیکز
فرايندهايی هستند که همراه با هم و متاثر از يکديگر اجرا میشوند
تحلیل يافتهها و ارائه مدل
پژوهش حاضر ،نشاندهنده وجود اشتراکی بین فرايندهاي مکدلهکاي عمکومی مکديريت
ريسک و مديريت ريسکهاي پروژههاي چابک بود در پژوهش حاضکر تاکیکدات فراوانکی
درخصوص نیاز به فرايندهايی براي برنامهريزي ک،ن ،شناسايی؛ طبقکهبنکدي و سکنجش
ريسک ،برنامه ريزي واکنش ،بازخور و بهبود ،ارتباطات و هماهنگی و همچنکین خاتمکه و
مستندسازي دانش حاصل از اجراي فعالیتهاي مديريت ريسکک در پکروژههکاي توسکعه
چابک نرم افزار مشاهده گرديد مطابق با ناکرات شکوابر و بیکدل ،)2002( 20پکروژههکاي
توسعه نرمافزار که با رويکردهاي چابک همچون اسکرام مديريت میشوند طی سه فاز يکا
مرحله عمده اجرا می شوند ،مرحلکه پکیش از پکروژه ،21مرحلکه توسکعه 22و مرحلکه پسکا
پروژه 21مرحله پیش از پروژه مربوط به برنامکهريکزيهکاي کک،ن ،انتخکاب اسکتانداردها،
تکنولوژي و معماري و طراحی سطح باال بکراي اجکراي پکروژه مکیباشکد در فکاز دوم يکا
مرحله توسعه ،برنامهريزيهاي جزئیتر چرخه تکرار ،پیادهسازي و اجراي پروژه ،جلسکات
روزانه و هماهنگی ها در خصوص اقدامات صورت گرفته و اقکدامات آتکی چرخکه صکورت
میگیرد گام هاي انتهايی ،دربرگیرنده مراحلی جهت بازنگري ،انطباق و بهبود محصول و
روشهاي اجرايی پروژه میباشد (رابین)2012 ،22
با توجه به نتايژ حاصل از پکژوهش ،اولکین مرحلکه مکديريت ريسکک در پکروژههکاي
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توسعه نرم افزار با رويکرد چابک ،فراهم نمکودن بسکتري مناسکب ،جهکت پیکادهسکازي و
اجراي مناسب مديريت ريسک میباشد دراين مرحله با استفاده از اط،عکات محیطکی و
داشته هاي سازمانی ،سعی مکیشکود شکرايط مکديريت ريسکک در پکروژه مهیکا شکده و
سازوکارهاي مناسب ،نقش تسهیلگر ريسک و تیمی شايسکته بکراي مکديريت ريسکک و
اجراي پروژه انتخاب گردد مطابق با نار خبرگان ،در اين مرحله ،ع،وه بر انتخاب نقشی
تحت عنوان تسهیلگر ريسک ،برنامه ريزي کلی مديريت ريسک صورت گرفته ،رويکههکا و
روشها مصوب و شرايط جهت اجراي بهینه مديريت ريسک فراهم مکیگکردد همچنکین
تیم پروژه ،وظايف و نقش هايشان در قبال ريسک پروژه مشخ میگردد براين اسکاس،
دو گام فرايندي «بسترسازي» و «تشکیل تیم» ،با توجه به ماهیتشان ،در مرحله پیش از
پروژه اجرا خواهند شد محققان گام هاي ايکن مرحلکه را در قالکب يکک گکروه فراينکدي،
منطبق با مرحله اول چرخه حیات پروژه ،و تحت عنوان «متناسبسکازي» 29نکامگکذاري
نمودند
مرحله بعد ،به طور مستمر بهدنبال شناسايی و تحلیل ريسکها ،توسکعه برنامکههکاي
واکنش و همچنین پايش و اقدام متقابل می باشد ککه ارتباطکات و يکپکارچگی اط،عکات
بین فرايندهاي اين مرحله ،توسط فرايند هماهنگیهاي ريسک صورت میگیرد با توجکه
به آنچه در خصوص فعالیتهاي فاز اجرايی و توسعه پروژه مطکرح گرديکد ،گکام-فراينکد
«تبیین پروفايل ريسک»« ،برنامهريزي واکنش به ريسک» و همچنین «پکايشو اقکدام»،
در تعامل با فرايند «هماهنگیهاي ريسک» و همزمان با فاز دوم يا همان مرحله توسکعه،
اجرا میگردند بدين ترتیب ،گامهاي مديريت ريسک در اين مرحلکه پکروژه ،بکه صکورت
گروه فرايندي «تعهد به ريسک» 29نامگذاري گرديد
فعالیت هاي اين مرحله از پکروژه ،بکا ورود بکه فکاز بعکد ،توسکط فراينکد «بکازنگري و
بازانديشی ريسک» بررسی شده و بهبود میيابد و نهايتا کلیه آموختهها ،دانش و تجکارب
کسب شده ،جهت استفاده در پروژههاي سازمان ،توسط گام-فرايند «مستندسازي دانش
ريسک» ثبت و ضبط گشته و در اختیار تیم پروژه و سازمان قرار میگیرد گامهکاي ايکن
مرحله ،در انطباق با مرحله پساپروژه به عنوان گروه فرايندي «پسا ريسکک» نکامگکذاري
شد با توجه به انجام پروژههاي توسعه چابک نرمافکزار بکه صکورت چرخکههکاي تککرار و
تکمیککل ،27تصککوير شککماره  ،1شککماتیکی مفهککومی از فراينککدهاي مککديريت ريسککک در
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پروژههاي توسعه نرم افزار با رويکرد مديريتی چابک و ت،قی اين چرخههکا را بکه تصکوير
کشیده است

شکل  .9شماتیک مفهومی مديريت ريسک در پروژههاي توسعه چابک

بايد توجه داشت که مديريت ريسک در پروژه هاي توسعه چابک نکرمافکزار نیکز همچکون
ساير پروژهها و منطبق با تجارب ،بهروشها و استانداردها میبايست پیش از شروع پروژه
و با توجه به قابلیت ها و داشکته هکاي سکازمان پکروژه آغکاز گکردد اهمیکت ايکن امکر در
پروژه هاي توسعه چابک نرمافزار آنجايی بیشتر می شود که اغلب اين پکروژه هکا زمکانی را
براي برنامهريزي ک،ن به پروژه اختصاص نمیدهند و برنامهريزي طی اجکراي پکروژه ،در
مقاطع زياد و به صورت غلتان صورت می گیرد بدين ترتیب وجود سکازوکارها ،رويکه هکا،
شناسايی حوزه هاي تحت ريسک و … در سطح سازمان پروژه (همچون دفکاتر مکديريت
پروژه 22در سازمانهاي پروژهمحور) جهت استفاده و پیشبرد سريع پروژه هاي چابکک بکه
مرحله اجرايی ضروري مینمايد در هرحال نتايژ حاصکل از ايکن پکژوهش در انطبکاق بکا
چرخه حیات پروژه و نحوه انجام فعالیتها در هر مرحله از حیات پروژه ،به صورت مکدل
آورده شده در شکل  2جمع بندي گرديد
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شکل  .4جريانهاي فرايندي مديريت ريسک در پروژه توسعه نرمافزار با رويکرد چابک
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نتیجهگیري
وجود مشک،ت و ريسک هاي مختلف در توسعه نرم افزارها ،در طول زمان ،منجر به تولکد
پارادايمهاي مختلف ،يکی پس از ديگري شکده اسکت در هرحکال همانگونکه ککه مطکرح
گرديد جنبه هاي مشترک فراوانی از لحاظ وجود فرايندهاي اجرايی مديريت ريسک بکین
روش ها و پارادايمهاي مختلف وجود دارد ککه بکا ايکن وجکود اجکراي فراينکدها و انجکام
فعالیت هکاي مکديريت ريسکک در پکروژه هکاي چابکک بکا سکاير پکروژه هکاي مبتنکی بکر
چارچوبهاي سنتی متفاوت بوده و با چارچوبهاي چابک انطباق خواهد يافت
نتايژ حاصل از اين پژوهش موکد وجود و به کارگیري نقشی بکه عنکوان تسکهیل گکر
ريسک در کنار تیم پروژه جهت پیاده سازي فرايند مديريت ريسک و کمک به تیم پکروژه
براي پیشبرد فعالیتهاي مربوطه بود که وجود چنین نقشی در هکیچ يکک از مکدلهکاي
پرکاربرد توسعه چابک مطالعهشده توسط محققکان ايکن پکژوهش مشکاهده نشکد اغلکب
مدلها و روشهاي توسکعه چابکک ،صکرفا بکر مهکارتهکاي فنکی تکیم توسکعه و برخکی
شايستگیها و مهارتهاي نرم اعضاي اين تیم تاکید دارند اين درحالیست که نتايژ ايکن
پژوهش ،بر ويژگیها و توانايیهاي مديريت ريسک تکیم پکروژه نیکز اهمیکت قائکل شکده
است از آنجايی که تیم هاي چابک به صورت خود-مديريتی عمل کرده و همچنین اندازه
تیم هاي چابک امکان ايجاد تیمکی مسکتقل بکه عنکوان تکیم مکديريت ريسکک را فکراهم
نمیکند ،تیم میبايست ع،وه بر دارا بودن مهارتها و توانايیهاي فنی-مهندسی ،میکزان
مشخصی از توانايی ها و قابلیت هاي مديريت ريسک را دارا بوده و در زمینه کسکب و ککار
پروژه مطلع باشند تا بتوانند نسبت به شناسايی ،اولويت بندي و واکنش به ريسک ها اقدام
نمايند
از ديگر مواردي که در مدل مديريت ريسک پروژههاي توسعه چابک حاصل شکد ککه
در پروژههاي سنتی با آن مواجه نمیشويم ،وجود گامِ فراينکدي همکاهنگیهکاي ريسکک
میباشد فرايند هماهنگیهاي ريسکک در پکروژههکاي چابکک بکه عنکوان هسکته اصکلی،
همچنانکه يکی از اصول بنیادين و فلسفه چابک نیز بر ارتباطات بنکا شکده اسکت ،نقکش
مهمی را در مديريت ريسک پروژه هاي چابک اجرا خواهد نمود مسئلهاي که در بسیاري
از پروژهها بايد بدان دقت کرد ،نگرش جامع به ابعاد يک پروژه از حی مکديريت ريسکک
می باشد به بیان ديگر ،همانطور که وان و النگ 25تاکیکد ( )2007دارنکد نبايکد تنهکا بکه
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محیط درون پروژه توجه کرد به همین دلیل است که شکروع اجکراي مکديريت ريسکک
میبايست از سطح سازمان پروژه و با توجه به اط،عات کسب و کار؛ تکیم در دسکترس؛ و
محدوده و آستانه تحمل ريسک هاي سازمان شروع شود به ع،وه ضروريسکت بکه جهکت
حفظ چابکی پروژه بسیاري از سازوکارها و رويه هاي اجراي مديريت ريسک سطح پکروژه
پیش از شروع پروژه در سازمان پروژه موجود باشد و بکراي اسکتفاده در پکروژه متناسکب
سازي گردد همچنین الزم است تا با تعیین نقشی به عنوان تسهیلگر ريسکک و نسکبت
به تعیین وظايف و مسئولیت هاي افراد درگیر در پکروژه در قبکال ريسکک ،بکا توجکه بکه
شايستگی ها و توانمندي هاي تیم پروژه و مسئولیتهاي کلیه ذينفعان اقدام نمايکد تکیم
پروژه ،حین پیشبرد فعالیت هاي اجرايی پروژه ،اقدامات مربوط به شناسکايی و اسکتخرار
ريسکها ،سنجش و اولويتبندي ،تعیین روشهاي مواجهه و نهايتا پکايش و برخکورد بکا
ريسک را در دستور کارخود قرار خواهند داد اين اقدامات از طريق فرايند هماهنگیهاي
ريسک به طور مستمر تحت نار بوده و اط،عات مربوط به فعالیت ها ،مسائل پکیش رو و
اقدامات صورت گرفته به صورت يکپارچه بین تیم پروژه و ذينفعان مربوطه بکه اشکتراک
گذاشته شده و يکپارچه میگردند
بايد توجکه داشکت ،بکرخ،ف روشهکا و اسکتانداردهاي سکنتی مکديريتريسکک ککه
فرايندهاي صکريحی بکراي اشکتراک دانکش و تجکارب مکديريتريسکک و بهبکود روش و
فعالیتهاي جاري را ندارند ،نتايژ حاصل از اين پژوهش نشاندهنده ضرورت وجود ايکن
فرايندها در مديريت ريسک پروژههاي توسعه چابک بود از آنجايیکه پروژههکاي چابکک
به صورت چرخه هاي تکرار در جريان می باشند ،وجود سازوکارهايی براي بازخور و بهبود
مديريت ريسک پروژه و ثبت و به اشتراک گذاري دانش ،تجارب و آموختههاي مکديريت
ريسک در طول پروژه و ارائه نتايژ و خروجیهاي آن به سازمان و پروژه ضروري و مفیکد
خواهد بود چراکه تجارب و دانش کسب شده در پروژه نه تنها کمکک شکايانی در اجکرا و
مديريت ريسک ساير پروژههاي سازمان خواهد داشت ،بلکه در چرخههکاي تککرار پکروژه
جاري نیز اثرگذاري خود را نشان داده و منجکر بکه بهبکود مسکتمر مکديريت ريسکک در
چرخههاي مختلف خواهد گرديد
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Abstract

Although agile software development approaches are more
effective, comparing to traditional approaches, the implicit risk
management processes in those approaches are not sufficient to
address project risks alone, and the use of explicit processes to
manage risks is essential. On the other hand, traditional risk
management methodologies seem to be in contrast with agile
philosophy. This study aims to provide a tailored process model
for risk management in agile software development projects.
The qualitative study is carried out using the meta-synthesis
method, Delphi method, and interpretive structural modeling.
The research is done by coding 28 scientific articles. The initial
findings were observed by collecting the opinions of 12 experts.
We used the Delphi method and interpretive structural
modeling, to determine the interdependencies between the
processes. Besides, finding a new "risk facilitator" role,
alongside the project team, the study further led to the
identification of eight process-steps in form of three process
groups: "risk tailoring", "risk commitment" and "post risk", in
line with the agile development projects' life cycle.
Keywords: Risk management, Agile, Software development
project, Agile methodology, meta-Synthesis, Delphi, ISM
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