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هـدف ایـن مقالـه، ارایـه     . علیرغم برگزاري مانورهاي فراوان در صنایع و همچنین جامعه، الگوي واحدي براي تهیه این سناریوها وجود نـدارد . شوند
.ی باشدم) PMBOK(الگویی جهت تدوین سناریو اضطراري بر اساس رویکرد دانش بدنه مدیریت پروژه 

سناریوطراحیدرکهمواردي. گرفتقرارتحلیلتجزیهموردآنهاساختارهايزیروPMBOKالگويدرشدهارایهاصلده:روش بررسی
سناریونویسـی درکـاربردي هـاي معـادل بـا فراینـدها ایـن سـپس . شدندجداسازياجراییوساختاريفرایندهايبخشدودرکاربردي
.شدپیشنهاداضطراريشرایطتمرینیسناریوهايتدوینجهتالگویکتانهایوشدهبرگردان

دوبـا مقایسـه در. کنـد مـی کمـک سـناریو یکتهیهبهفرایندهااینمرحلهبهمرحلهاجراي. شدتهیهفراینددهدرپیشنهاديروش:نتایج
مـانور، کیفیـت مـدیریت . بـود اختصاصـی هـاي ویژگیرايدامواردازبرخیدرشدهارایهروشزمینه،ایندرموجودالمللیبینالگوي

مـورد مـوارد درهـا مولفهسایربودندارابرعالوهالگو،اینکلیبطور. بودندموارداینجملهازمانورزمانمدیریتوهاهزینهمدیریت
.دهدمیارایهبیشتريجزییاتاشاره

. دادارایهنوعیسناریويیکتهیهجهتاستانداردالگويیکتوانمیپروژهتمدیریبدنهدانشرویکردازاستفادهبا: نتیجه گیري

مانور،پروژهمدیریتبدنهدانشرویکردسناریونویسی،اضطراري،شرایط: کلید واژه ها

ــنده(*.1 ــئولنویس ــه ) مس ــت حرف ــروه بهداش ــتادیار گ ــگاه اس ــت، دانش ــکده بهداش ــوماي، دانش ــکیعل ــدانپزش ــران،هم ــدان، ای ــک.هم ــت الکترونی : پس
kalatpour@umsha.ac.ir

.همدان، ایراننور همدان،پیامدانشگاه،MBAارشدکارشناس2

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

he
.u

m
sh

a.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               1 / 9

https://johe.umsha.ac.ir/article-1-62-fa.html


PMBOK/41سناریونویسی بحران 

1393ستانزم،4، شماره 1اي، دوره بهداشت حرفهمجله مهندسی 

مقدمه
پاسخ مناسب و توانایی کنترل موثر شرایط اضطراري، بـه سـطح   

از طرفی، آمادگی کـافی هـم بـر    . آمادگی یک سازمان وابسته است
ریزي صحیح تمرین ها می ا طرحب. طرحریزي مناسب استوار است

توان سطح آمادگی را باال بـرده و میـزان تحقـق اهـداف مـدیریت      
مانورها یا تمـرین هـاي   .]1[شرایط اضطراري را اندازه گیري کرد 

اضطراري، توازن بین اهداف و تاکتیک هاي پاسخ را برقرار کـرده و  
نقاط ضعف و قوت سازمان ها را در زمان بحران نشـان مـی دهنـد    

سخ مناسب در شـرایط اضـطراري   اگرچه براي دستیابی به پا.  ]2[
ریـزي دقیـق، اجـراي صـحیح و تجزیـه تحلیـل فنـی و        بـه طـرح  

مدیریتی تمرین هاي اضطراري نیاز است، اما می توان گفت که فاز 
وجود اشـکال در فراینـد   . ریزي داراي بیشترین اهمیت استطرح
ریزي یک سناریو می تواند سبب دستیابی بـه نتـایج اشـتباه    طرح
غیر واقعی یک تمرین اضطراري می تواند سبب اتالف نتایج. گردد

منابع سازمانی شده و تصویر نادرستی از سطح آمادگی سـازمان در  
شاید بتوان گفت یکـی از دالیـل   . برابر شرایط اضطراري ارایه دهد

تضاد بین نتایج ارزیابی مانورهـاي دوره اي بـا رفتارهـاي مشـاهده     
از طرف دیگر ایـن  . استشده در حوادث واقعی، خطاي طرحریزي 

نوع طرحریزي می تواند منجر بـه روزمـره و غیـر جـدي انگاشـتن      
. ]3[شرایط اضطراري توسط کارکنان شود 

همه این موضوعات بر اهمیت طرحریزي یک سناریوي مناسـب  
یکی از مهمتـرین نمادهـاي طرحریـزي    . جهت تمرین تاکید دارند

براي مقابله با شرایط اضطراري، تهیه سناریوهاي مناسب و تمـرین  
سناریو توصیفی است از توالی رویـدادهاي  . بر اساس آنها می باشد 

یم گیـري هـا و   فرضی که بـه منظـور تسـت کـردن صـحت تصـم      
بـراي تهیـه   . ]4[اقدامات عملیاتی در زمان پاسخ به کار می رونـد  

. یک سناریو مناسب، باید منابع و زمان کافی تخصـیص داده شـود  
این کار باید توسط کارشناسان خبره انجام شده و یکسـري اصـول   

ــت شــوند   ــزي آن رعای ــد طرحری بســیاري از . ]5[اولیــه در فراین
سازمان ها براي تهیه سناریوهاي خود از الگوهاي تجربی اسـتفاده  

در بسیاري از موارد، این الگوها با هم انطبـاق نداشـته و   . می کنند
بـراي  . حتی ممکن است در مواردي با هم تعـارض داشـته باشـند   

حذف خطاها و ایجاد سازگاري در مـدل هـاي تمرینـی اضـطراري     
متاسفانه در حال حاضـر،  . واحد حرکت کردباید به سمت الگوهاي

در سطح کشور، الگـوي یکسـانی بـراي تهیـه سـناریوهاي تمـرین       
از طـرف دیگـر، همـان الگوهـاي     . شرایط اضـطراري وجـود نـدارد   

مرسومی که در حال حاضر استفاده می شوند داراي نقایصـی مـی   
تهیـه دراسـتفاده موردترمعمولالگويدر حال حاضر، دو. باشند

شرحروشو22398ایزواستاندارددرشدهارایهروشدوناریو،س
: باشندمیHSEEPهايکتابمجموعهدومجلددرشدهداده

HSEEP (Homeland Securityجلـــد دوم کتـــاب  
Emergency Exercise)]6[.

ISO 22398 (Societal security — Guidelines for
exercises and testing)]7[.

طور کلی می توان گفـت کـه تحقیقـات انجـام شـده دربـاره       ه ب
سناریوهاي اضطراري بسیار معدود بوده و پژوهش جـامعی در ایـن   

هـر کـدام از دو روش مـورد اشـاره     . زمینه صورت نپذیرفتـه اسـت  
داراي نقاط ضعف و قوتی هستند که طبعا می توان آنهـا را بـا هـم    

. مقایسه کرد
توصیه شـده اسـت کـه تهیـه     HSEEPکه در برنامه از آنجایی

سناریو بعنوان یک پروژه تلقی شود، این مقاله سـعی دارد بـا یـک    
رویکرد جدید، روشی را براي نوشتن سناریو اضـطراري مبتنـی بـر    

(Project Management Body of Knowledge)رویکـرد 
PMBOKاین رویکرد، اصول اساسـی کـه بایـد در    . پیشنهاد دهد

کتـاب راهنمـاي   . وند را فهرسـت مـی نمایـد   یک پروژه لحـاظ شـ  
PMBOK توسط موسسه مدیریت پروژه 1996اولین بار در سال

(PMI)در این رویکرد ده موضـوع دانشـی کـه    . تدوین شده است
. ]8[باید در یک پروژه تعریف دقیقی از آنها داشت ارایه می شـوند  

از آنجاییکه تهیه یک سناریو هم بعنوان یک پروژه تلقی می گردد، 
این رویکرد مدیریتی بعنوان ابزار جدیدي در طراحـی سـناریوهاي   

.تمرینی پیشنهاد شده است

بررسیروش 
به منظور ارایه الگویی جهت سناریونویسی در شرایط اضـطراري  

:، مراحل اجرایی زیر انجام شدندPMBOKبا رویکرد 
ررسی الگوها و رویکردهاي موجود در تهیه سناریوهاي ب. 1

اضطراري
جهت استخراج PMBOKبررسی متون و راهنماهاي . 2

فرایندهاي الزم االجرا در طرحریزي یک پروژه
متناسب با PMBOKدسته بندي فرایندهاي مورد اشاره در . 3

نیازمندي هاي طراحی یک سناریو
با هدف تهیه یک PMBOKچیدمان توالی فرایندهاي . 4

سناریو استاندارد شرایط اضطراري
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و همکارانامید کالت پور/ 42

1393زمستان،4، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

ارایه الگوي نهایی تهیه سناریونویسی براي بحران ها و شرایط . 5
اضطراري

دو الگوي معمول تر مـورد اسـتفاده در تهیـه سـناریو، دو روش     
و روش شـرح داده شـده در   22398ارایه شده در اسـتاندارد ایـزو   
وجود ــعناصر م. باشندمیHSEEPجلد دوم مجموعه کتاب هاي 

عناصر اصـلی  1جدول . در هر کدام از این فرایندها استخراج شدند
باید به این نکتـه اشـاره   . هر یک از این رویکردها را نشان می دهد

شود که دو الگوي باال مراحلی را هم جهت اجرا و ارزیـابی مانورهـا   
ناریو بحث هم ارایه داده اند، اما در این مقاله فقط بخش طراحی س

.شده است

HSEEPو 22398عناصر اصلی طراحی سناریو در ایزو -1جدول 

22398HSEEPایزو مرحله

نیازهاارزیابیوآنالیزگپایجاد بستر و زیربناي مناسب
مدیریتحمایتجلب
مانورچارچوبتعیین

طرحریزيمستنداتتهیه

مدیریتحمایتجلب
طرحریزيتیمتشکیل

پروژهزمانتعیین
طرحریزيکنفرانس

اهدافتعیین)22398فقط ایزو (طرحریزي 
طراحیتیممدیریت

اطالعاتامنیتوریسکمدیریت
محیطیهايجنبه

تنوعوجنسیتکردنلحاظ
لجستیکتامین

ارتباطاتهايسیستمآزمودنوتست

-

طراحی و تهیه سناریو
فازهاي طرحریزي و 22398در ایزو (

)هم تفکیک شده اندطراحی از 

سناریونوعانتخاب
مانورروشتعیین
سناریوسازيآماده
الزممستنداتتهیه

تداخلیپلنتهیه

اهدافوها،وظایفقابلیتتعیین
سناریوشرحتهیه

سناریومستنداتتهیه
سناریولجستیکتامین
سناریوسازيواقعیوسایل

مانورپیشجلسهبرگزارياجراي سناریو
آپاستارتتوجیهیجلسه

مانوراندازيراه
مشاهداتثبت

مانورازپستوجیهیجلسه

مانورصحنهتنظیم
هاکنندهمشارکتتوجیه

مانوراجراي
واشهاتجلسه

هاکنترلروهاارزیابجلسه
تجزیه تحلیل سناریو

، این قسمت بنام بهبود 22398در ایزو (
)مطرح شده است

مشاهدهازپسهايبررسی
ارزیابیجامان

مدیریتبازنگري
اصالحیاقداماتتهیه

اجراپیگیري

ارزیابیروشتعیین
ارزیابیطرحریزي

هادادهآوريجمع
هادادهتحلیلتجزیه

بهبودهايبرنامه

در مرحله بعد، فهرست موضوعاتی که از دیدگاه مـدیریت پـروژه   
طـه  براي طرحریزي یک پروژه ضروري هستند از راهنماهـاي مربو 

با بررسـی راهنماهـا و متـون مـرتبط بـا مـدیریت       . استخراج شدند

. پروژه، فهرست اولیه مشترکی از فرایندهاي ضروري استخراج شـد 
ــدول  ــد   2جـ ــی دهـ ــان مـ ــدها را نشـ ــن فراینـ ــت ایـ .، فهرسـ
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PMBOK/43سناریونویسی بحران 

1393ستانزم،4، شماره 1اي، دوره بهداشت حرفهمجله مهندسی 

فهرست فرایندهایی که باید در طرحریزي یک پروژه در نظر گرفته شوند-2جدول 
زیربخش هاي فرایندفرایند#
تعیین الزامات پروژه-مدیریت دامنه پروژه1

تعریف دامنه پروژه-
Work Breakdown Structure (WBS)ایجاد -

اعتباربخشی دامنه پروژه-
کنترل دامنه پروژه-
مدیریت تغییرات پروژه-

تعریف فعالیت ها-مدیریت زمان پروژه2
چیدمان فعالیت ها-
برآورد منابع مورد نیاز براي فعالیت ها-
مدت فعالیت هابرآورد-
تهیه و کنترل برنامه زمانی-

برآورد هزینه هاي پروژه-مدیریت هزینه پروژه3
تعیین بودجه-
کنترل هزینه ها-

تضمین کیفیت پروژه-مدیریت کیفیت پروژه4
کنترل کیفیت پروژه-

جمع آوري تیم مدیریت پروژه-مدیریت منابع انسانی5
مدیریت و سازماندهی تیم مدیریت پروژه-

تعریف کانال هاي ارتباطی-مدیریت ارتباطات6
کنترل ارتباطات-

شناسایی ریسک هاي پروژه-مدیریت ریسک پروژه7
انجام تجزیه تحلیل کیفی و کمی ریسک ها-
طرحریزي براي پاسخ به ریسک ها-
کنترل ریسک ها-

طرحریزي مدیریت خرید-مدیریت خرید8
انجام خرید-
کنترل خرید-

شناسایی طرف هاي ذینفع-ذینفعمدیریت طرف هاي9
طرحریزي مدیریت طرف هاي ذینفع-
مدیریت میزان درگیري طرف هاي ذینفع-
کنترل میزان درگیري طرف هاي ذینفع-

لیست فرایندهاي ضروري در مدیریت یک پروژه  می بایست به 
. مفاهیم قابل استفاده در طراحی یک سناریو ترجمه می شدند

د، فرایندهاي مشترك مدیریت پروژه در دو بنابراین، در مرحله بع
:فرایند کلی زیر خالصه سازي شدند

فرایندهاي مربوط به طرحریزي ساختار .1
فرایندهاي مربوط به طرحریزي فازهاي اجرا.2

فرایندهاي اصلی مربوط به طرحریزي ساختار به فرایندهایی اشاره 
.ونددارند که باید پیش از اجراي مانور، کامال مشخص و مـدون شـ  

مدیریتی الزم براي اجراي یـک مـانور مناسـب، پـیش از آغـاز آن      این فراینـدها شـرح دهنـده فلسـفه، لـزوم و ماهیـت فراینـدهاي        
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PMBOK/43سناریونویسی بحران 

1393ستانزم،4، شماره 1اي، دوره بهداشت حرفهمجله مهندسی 

فرایندهاي اصلی مربوط به طرحریزي فازهاي اجرایی هـم  . هستند
. شرح دهنده محتویات مدیریت پروژه در زمان و فاز اجـرا هسـتند  

الیت هاي صورت پذیرفته در فازهاي این فرایندها تالش دارند تا فع
معیار اینکـه یـک فراینـد در طبقـه بنـدي      . اجرایی را کنترل کنند

کل ـرایی، شــدهاي اجـاختاري قرار گیرد یا فراینـندهاي ســفرای
به این معنا که فعالیـت هـایی کـه در    . ماهیتی آن فرایند می باشد

ه عنوان فرایند زمان اجراي مانور در صحنه اجرایی استفاده دارند ب

هر یک از فرایندهاي خرد و مشترك، . اجرایی در نظر گرفته شدند
، دو نوع فرایند 1شکل . در یکی از دو فرایند اصلی باال قرار گرفتند

. اصلی و زیرشاخه هاي هرکدام از این فرایندها را نشـان مـی دهـد   
پس از اینکه ساختار کلی فرایندهاي الزم االجرا در طراحی سناریو 
استخراج شدند، این فرایندها به ترتیب اولویت زمانی مرتب شده و 

.الگوي نهایی ارایه شد

فرایندهاي طرحریزي اجراییتبدیل طرح به اجرافرایندهاي طرحریزي ابتدایی

تشکیل تیم مدیریت طرحریزي مانور
تعریف دامنه مانور، اهـداف کـالن و خـرد و قابلیـت هـاي      

ضروري
لزامات قانونی، نیازها و انتظارات طرف هاي مشخص کردن ا

ذینفع
در مانور... برآورده هزینه هاي تجهیزاتی، پرسنلی، مصرفی و

تعیین منابع بودجه اي اجراي مانور
تعریف فرایند تامین منابع الزم براي مانور

طرحریزي مدیریت هزینه هاي مانور
شناسایی خطرات احتمالی حین برگزاري مانور

ارتباطات درونی و بیرونی در مانورطرحریزي 
تعریف فرایند مدیریت تغییرات عملیاتی حین مانور

تهیه جدول زمان بندي اقدامان حین مانور
تهیه شرح اقدامات و وظایف واحدها حین مانور

WBSتهیه 

تهیه دستورالعمل هاي عملیـاتی طـرف هـاي ذینفـع در     
مانور

اقدامات اجرایی مدیریت ریسک

نواع فرایندهاي مدیریت پروژه براي یک سناریوا-1شکل 

نتایج
نتیجه نهایی این مطالعه ارایه الگویی جهـت تهیـه یـک سـناریو     

براساس روشـی  کـه در بـاال توضـیح     . براي شرایط اضطراري است
هر . داده شد، مراحل اصلی تهیه یک سناریو اضطراري مدون شدند

ایـد در طرحریـزي   باکس یا بلوك نشان دهنده فعالیتی است کـه ب 
توالی فرایندهایی که باید در تهیه سناریو دنبال . سناریو انجام شود

هایی ـراحل، الگوي نـاین م. نشان داده شده است2شوند در شکل 

کردـــ پیشنهادي جهت تهیه یک سناریو شرایط اضـطراري بـا روی  
PMBOKرویکرد پیشنهادي داراي مشخصه هاي خـاص  . هستند

که در قسمت بحث، به مقایسه این الگو با دو الگوي خود می باشد
هـم بـه مقایسـه عناصـر     3جدول . معمول دیگر پرداخته می شود

ودو الگوي دیگر بـا تمرکـز   (PMBOK)اصلی در روش پیشنهادي 
.بر قسمت طرحریزي سناریو پرداخته است
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PMBOKالگوي نهایی طراحی سناریو بر اساس الگوي-2شکل 

HSEEPو 22398با الگوهاي ایزو PMBOKمقایسه عناصر فرایند سناریو نویسی با رویکرد -3جدول 

22398HSEEPایزو فرایند#

تعیین / ارزیابی نیاز/ گپ آنالیزمدیریت دامنه پروژه1
تهیه مستندات/ چارچوب مانور

کنفرانس / تشکیل تیم طرحریزي
طرحریزي

وژهتعیین زمان پر-مدیریت زمان پروژه2
تامین لجستیکتامین لجستیکمدیریت هزینه پروژه3
-لحاظ کردن جنس و تنوعمدیریت کیفیت پروژه4
شرح وظایف مانورمدیریت تیم طراحیمدیریت منابع انسانی5
تعیین و تست سیستم هاي مدیریت ارتباطات6

ارتباطی
لجستیک مانور

مدیریت ریسک و امنیت مدیریت ریسک پروژه7
اطالعات

-

--مدیریت خرید8
هتدبوك مشارکت کنندگان-مدیریت طرفهاي ذینفع9
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1393زمستان،4، شماره 1اي، دوره مجله مهندسی بهداشت حرفه

بحث
بیشتر الگوهـایی کـه بـراي تهیـه سـناریوهاي تمرینـی شـرایط        
اضطراري استفاده دارند بر مدل هاي ذهنی و مفاهیم کیفـی تهیـه   

همکـاران،  وTuroff. ]9[کننده هـاي سـناریوها اسـتوار هسـتند     
اجزاي اصلی یک سناریو را بصورت فهرست منـابع، فهرسـت افـراد    
درگیر، شرح وظایف، مدیریت خطرات و اصولی جهـت حفاظـت از   

ــد      ــی دانن ــده م ــه ش ــدارك طبق ــین . ]10[م و Postmaهمچن
همکارانش دوازده مرحله را براي تهیه یک سناریو تشریح کرده اند 

یو بـراي  هم مراحل فنـی تـدوین یـک سـنار    ]12[در منبع . ]11[
هـم بـه موضـوع    ]13[منبـع  . فجایع طبیعی شرح داده شـده انـد  

مانورهاي تمرینی رومیـزي در مراکـز بهداشـتی درمـانی پرداختـه      
قابله هم به مراحل کلی تدوین یک سناریو براي م]4[مرجع . است

1همـانطور کـه از جـدول    . با فجایع طبیعی اشـاراتی کـرده اسـت   
و 22398مشخص است هر دو الگوي ارایه شده در استاندارد ایـزو  

HSEEPساختار کالن هر دو . داراي مشابهت هاي فراوانی هستند
براي مثال در . الگو مشابه بوده و اختالف آنها در موارد جزیی است

قسمت طرحریزي از بخش طراحی سـناریو  22398استاندارد ایزو 
هرچند که موضوعات مطروحه در ایـن بخـش بـه    . جدا شده است

3و 2مقایسه جدول . شرح داده شده اندHSEEPنوعی در الگوي 
نشان می دهد که عناصر اصلی ساختار یک سناریو را می تـوان در  

ایــن موضــوع در شــرایطی اســت در . جــاي دادPMBOKالگــوي 
شده مواردي وجود دارد که در دو الگوي غالـب وجـود   الگوي ارایه

از جمله این موارد مـی  . نداشته یا به آنها کمتر پرداخته شده است
توان به مدیریت کیفیت، مـدیریت زمـان و مـدیریت هزینـه هـاي      

بیشتر سناریوهایی که با دوالگوي معمـول ایـزو و   . پروژه اشاره کرد
HSEEPبه کیفیت مورد انتظار نوشته می شوند، اشاره مستقیمی

از . پروژه و روش هاي حصول اطمینان از تضمین کیفیت آن ندارند
طرفی به موضوعات هزینه اي و مدیریت زمان پروژه هم بـه انـدازه   

همانطور که در مقدمه اشاره شد، اجراي . کفایت پرداخته نمی شود
همراه یک مانور با هزینه هاي باال و اتالف هزینه ها و منابع فراوان 

طراحی یک سناریو با در نظـر گـرفتن موضـوعات مـدیریت     . است
کیفیت، هزینه و زمان می توانـد سـبب بهبـود کیفیـت سـناریوها      

البته باید به این امر اشاره گردد که این پیشنهاد بـه معنـاي   . گردد
نفی روش هاي شایع فعلی نیست، بلکه تکامل روش ها مـورد نظـر   

امل تر شدن تحقیـق بتـوان برتـري    شاید بتوان گفت براي ک. است
هر روش را جستجو کرد و نهایتا با تلفیق روش ها به بهترین روش 

.تهیه سناریو رسید

گیرينتیجه
روش هاي معمول تهیه سناریوهاي تمرین اضـطراري در بیشـتر   

در الگوهـایی هـم کـه در حـال     . موارد داراي کفایت الزم نیسـتند 
. نـد، ایراداتـی محتمـل اسـت    حاضر در سطح بین المللی وجود دار

تلفیق روش هاي جاري فعلی با الگویی که بـراي تهیـه سـناریو بـا     
ارایه شده اسـت مـی توانـد سـبب بهبـود رونـد،       PMBOKروش 

.کیفیــــت و کمیــــت ســــناریوهاي مــــورد اســــتفاده شــــود 
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Abstract
Background & Objectives: The sound planning is needed for effective implementation of an emergency
exercise. The exercise planning is manifested in the scenario development process. Despite the frequent
execution of exercises in the industries and the public domain, there is no uniform pattern for designing
scenarios. The present paper aims at devising a new pattern based on the project management body of
knowledge (PMBOK) approach.
Methods: Ten principles of the PMBOK and their substructures were analyzed. The application processes were
extracted in two parts; the structural and executive parts. Then, these processes were translated into the its
equivalent norms in the emerging scenario development process. Finally, a pattern was proposed for preparing
an emergency scenario.
Result: The proposed method was developed in a ten step process. Step by step implementation of these
processes can help one to make an acceptable scenario. In comparison with the two most common international
patterns for developing a scenario, the present method has some unique characteristics. Quality, time, cost and
interested parties management are the mentioned properties. In general, the present method has some
components that represent more details for users.
Conclusions: Using the project management body of knowledge approach one can develop a standard frame for
developing an emergency scenario.
Keywords: Emergency, Scenario development, Project Management Body of Knowledge, Exercise
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