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 فرايند در بعدي گام ها، ريسك شناختن از پس شود تصور است ممكن
 و کسب براي تصور اين .آنهاست به دهي پاسخ نحوة بررسي ريسك مديريت

  ها فعاليت دسته اين در . است صحيح محدود و کوچك هاي پروژه و کارها
 شناسايي زمان در توان مي حتي دارند، وجود ريسك معدودي تعداد که

 هاي پروژه اکثر در ليكن . نمود تعيين نيز را آن به پاسخ چگونگي ، ريسك
 آن تمام بررسي و متعدد ها ريسك تعداد . نيست حاکم وضعيت اين بزرگ

 ها ريسك مديريت براي است منطقي ،رو اين از . است پرهزينه و بر زمان ها
 اولويت ترتيب به و ارزيابي را ها آن ا ابتد ، کدام هر با مواجهه نحوة بررسي و
 کنيم مرتب اهميت و
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 به و است کمتري تالش نيازمند کيفي ارزيابي هاي روش معمولي، طور به
 و ها تخمين بر ها، روش اين در کار اساس . ست اجرا قابل سادگي

 رتبه در معموالً روش اين کاربرد . است استوار جمعي يا فردي برآوردهاي
 جمله از بعدي، هاي اقدام براي ها ريسك نسبي اولويت تعيين و بندي

 .است ريسك به گويي پاسخ ريزي برنامه يا کمي ارزيابي
  چند يا يك وقوع صورت در که است غيرقطعي شرايطي يا رويداد ريسك
 است تعمق قابل نظر دو از جمله اين .ميدهد قرار تأثير تحت را سازمان هدف

 منفي يا مثبت تواند مي که سازمان اهداف گرفتن قرار تأثير تحت اول
 و قطعيت عدم بحث دوم .گردد مي تهديد يا فرصت به تعبير آن از که باشد

  دو به وابسته کامالً ريسك هر اهميت و بزرگي .است رويداد بودن احتمالي
  و شناخته کامالً عامل دو اين بايد آن گيري اندازه براي و است شده ياد عامل

 و وقوع احتمال بعد دو بر مبتني ريسك ارزيابي رو، اين از .شوند بررسي
 است آن تأثير
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 تواند، مي و دارد راهنمايي جنبه تنها شده ياد مقادير
 اي نكته .کند تغيير کننده برآورد نظر با مورد حسب

 هرگز که است اين شود دقت آن به حتماً بايد که
 . کرد استفاده مقادير در 100 يا صفر مقادير از نبايد
 وقوع يا وقوع عدم در قطعيت معناي به مقدار دو اين

  تناقض در ريسك معناي با و است پديده حتمي
 .است
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