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ماتريس در آمده دست به امتياز اساس بر ها ريسك بندي رتبه امكان P-I 
10 يا گيرند مي قرار قرمز ناحيه در كه هايي ريسك مانند ها ريسك ترين مهم شناسايي  

 .فهرست برتر ريسك
ماتريس كمك به ، ها ريسك به پيشنهادي هاي پاسخ تأثير ميزان ارزيابيP-I توان مي  

 .كرد مشاهده پاسخ اعمال از وپس پيش را ريسك هر مرتبه
امتياز سازمان، معرض در هاي ريسك مختلف انواع مقايسه P-Iكدام هر براي توان مي را  

  به تبديل جاي به) نمود مقايسه هم با و كرد محاسبه جداگانه سازمان هاي استراتژي از
 .(پولي يا زماني واحد هاي مقياس

ماتريس در موجود امتيازهاي تمام . پروژه معرض در ريسك كلي تحليل P-Iتوان مي را  
  هاي تحليل . است ريسك معرض در پروژه حد چه تا كلي طور به داد نشان و كرد جمع
 .است كرده تغيير حد چه تا پروژه كلي ريسك دهد نشان تواند مي بعدي

يك گرفتن مانند) كدام هر ريسك امتياز اساس بر پروژه انجام مختلف هاي گزينه مقايسه 
  مختلف هاي پيشنهاد مقايسه .( سازماني درون صورت به كار انجام يا جزء پيمانكار
 .داد انجام ترتيب بدين توان مي نيز را ها مناقصه در شده دريافت
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قطعيت عدم حذف :اجتناب 
گروه به ريسك مسئوليت يا / و مالكيت انتقال :انتقال 

 .ثالث
تر پايين حد تا معرض، در ريسك مقدار كاهش :تعدیل 

 .پذيرش قابل ريسك آستانة از
هاي ريسك پذيرش و شناخت تشخيص، :پذیرش 

  كنترل براي اقداماتي و راهكارها ريزي طرح و باقيمانده
 .آنها پايش و
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وقوع تا است ريسك - منشأ بين ارتباط قطع دنبال به استراتژي اين  
 - ريسك بين ارتباط قطع بدنبال همچنين ،سازد ناممكن را ريسك

  نداشته پروژه اهداف روي تأثيري ريسك، وقوع صورت در تا است تأثير
 .باشد

حذف منظور به پروژه ي برنامه تغيير از است عبارت ريسك از اجتناب 
 تيم هرچند . ريسك تأثير از پروژه اهداف حفظ يا وضعيت يا ريسك
  نمايد، حذف را ريسك داراي رويدادهاي تمام تواند نمي هرگز پروژه

 .گردد اجتناب خاص هاي ريسك بعضي از است ممكن
مي پديدار پروژه ابتداي در كه را ريسكي داراي رويدادهاي از بعضي  

 بهبود اطالعات، كسب الزامات، واضح بيان طريق از توان مي شوند
 براي محدوده كاهش . د نمو فصل و حل تخصص فراگيري يا ارتباطات
 يك اتخاذ زمان، يا منابع افزودن باال، ريسك با هاي فعاليت از اجتناب
 يك از ناب اجت يا نو رويكرد يك جاي ه ب شده ه شناخت رويكرد

 .باشند اجتناب از هايي نمونه توانند مي ناشناخته فرعي پيمانكار
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با همراه ريسك يك پيامد انتقال درصدد ريسك انتقال  
  انتقال . باشد مي ثالث شخص به آن واكنش مالكيت
 سادگي به بلكه نمايد نمي حذف را ريسك ريسك،

 .كند مي واگذار ديگري شخص به را آن مديريت مسؤوليت
هاي ريسك با مواجهه در ريسك مسؤوليت دادن انتقال 

  هميشه تقريباً ريسك انتقال . باشد مي اثربخش بسيار مالي
 پذيرنده شخص به ريسك بيمه حق يك پرداخت متضمن

  بيمه، از استفاده شامل پرداخت اين . باشد مي ريسك ي
  مي ها گارانتي و ها وارانتي عملكردي، هاي نامه ضمانت

 .باشد
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نامطلوب ريسكِ داراي رويداد يك پيامدهاي يا و احتمال كاهش خواستار تعديل 

 وقوع احتمال ش كاه جهت زودهنگام اقدام . باشد مي پذيرش قابل آستانه يك تا

 وقوع از بعد پيامدهاي جبران جهت در سعي از پروژه بر آن تأثير يا ريسك يك

  و ريسك احتمال به توجه با بايست مي تعديل هاي هزينه . است تر اثربخش آن

  .باشند مناسب آن پيامدهاي

كاهش را مشكل كه جديد راهكار يك اجراي صورت به تواند مي ريسك تعديل 

  پيچيدگي داراي فرايندهاي پذيرش مثال، عنوان به  پذيرد ام  انج داد، خواهد

 ي فروشنده يك انتخاب يا بيشتر اي لرزه يا مهندسي هاي ايش آزم اجراي ،كمتر

 كه باشد اي گونه ه ب شرايط تغيير ي ده ن دربرگير تعديل است ممكن .پايدارتر

  زمان به مان ز يا منابع افزودن مثال، عنوان به  يابد كاهش ريسك وقوع احتمال

  .بندي
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دارد تصميم پروژه تيم كه است اين نمايانگر تكنيك اين 
 ندهد تغيير ريسك يك با مواجهه در را پروژه ي برنامه

 مناسب واكنش راهبرد هيچ شناسايي به قادر اينكه يا
 .باشد نمي ديگري

تواند مي فعال پذيرش دهد، رخ بايست مي ريسكي اگر 
 .اشد ب اجرا براي اقتضايي ي برنامه يك تكوين متضمن
  در و باشد نمي اقدامي هيچ مستلزم منفعل پذيرش
 به را آنها به پرداختن دهند، رخ ها ريسك كه صورتي

 .كند مي واگذار پروژه تيم
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