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 هاسازمان به   تواندیم سکیر تیر یچگونه مد
 ؟ کمک کند

 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

 یبدرا  دیدهندد ررونهدت م دیمد  ن یاسدت هدت م د   در مددیریت ردرو    یاصل  کردیرو  کی  سکیر  تیریمد

  .هندیرا مقابلت مو با آن ییشناسارا  شدن ررو   بت چالش هشید قبل از  تیمنفق

ررو   هدت مه د   ریهنترل ررو   است. مد یبرا یدیهلبسیار  ندآیفر ،سکیر تیریمد ،ررو   ریمد  کی  یبرا

  .هند ی  یربرهامت یرر احت ال یمناهد برایم مدیریت ریسک بت صنرت عل ی است، ستمیبت س 
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 رییدمغ ز اسدا را ا یتیریمدد میمد کی  ی ریومیمناهد هحن  مص یم  و  دارد  زیادی  یایمزا  سکیر  تیریمد

ردا را بدا ردم بررسدی شدرهت  در  سدکیر  تیریم م مدد  یایمنرد از مزا  8  مقالت قصد داریم  ن یدرد. در ا

 ه اییم.

 

 ها سازمان مزایای مدیریت ریسک در  

 

 . تر است ها در مشکل آسان پروژه یاب یرد -۱

و را ررو  هدام   ما درک هننددرد  یامکان م  رامدیران و هارهنان شرهتبت   سکیر  تیریمد  یران یش

ردرو   را فدرارم  کیددرک ع لکدرد  ندتیمناهد زمیم سکیر تیریمد. بت منجت دارهد ازیهدر هدام قس ت 

 بت مدیران ه ک هند. ی  یم  ای یو در ررونهت بررس  هند

 

 غافلگیری کمتر  -۲

امکان  ن یرا امیبت م سکیر تیریمد یبرا یقن کردیرو کیرا دوست هدارهد!   غافلگیری مع ناًل    مدیران

ورو  شند  یباعث م  این روش مدیریتی.  آوا  باشندررو      یرامر در منرد چالشدرد ما بت منقعیرا م

زود رنگدام از مشدک ت  یآوداردسدت ریددا هندد.  در هدار بدت شناسدایی ریسدکزودمر    یلیخ  و یا شرهت

قبددل از  ریسددک در شددرهت،هددارش  یمناهنددد بددرایاسددت هددت افددراد مناسدد  مدد یمعندد ن یددبددت ا یاحت ددال

هارآمدد و مقدرون بدت صدرفت  یرا قبل از محقد  آه دا روشدسکیر  تیریمداخلت هنند. مد  آن  شدندیشد

 .استشرهت یا هس  وهاررا ادار   یبرا
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 دست اول  یهادادهاستفاده از   -۳

  اتیسدازد مصد یدارهدد هدت آه دا را قدادر م یدسترسد ی دمریدو مف تیدفیبا ه  یراارشد بت داد   مدیران

ردرو    تیریمدد  یداز طر یدر زمان واقع سکیبت اط عات ر یدسترس  امکان  .رهدیررو   بگ   برای  ی ب تر

هت از قبدل منسدن   یشنهد، هت وزارشیرا ورفتت مداد   ن یبر اسا  آخر   اتیمعناست هت مص   ن یبد

  .شد  باشد

 

 
 

 ارتباطات  افزایش  -۴

شناسایی ریسک در   برد.یرا باال مارمباطات درون وروری    ،سکیر  تیریمدرای  استفاد  هارآمد از روش

دارد مدا یهند و آه ا را بر آن میم هادیا یررو   و س امداران ارشد اصل یرامیم ن یهقطت بحث ب  کی  هار،

ایدن در   زیده  صداحبان هسد  وهدارمقابلدت هنندد.    ی ریدبحث هنند و بدا علدل بدالقن  درو  راچالشدر منرد  
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صداحبان وداارد. ونهاهددن  یم  ریآه ا مأث  یراتیفعال  یرو  سکیر  یراراسخ  رایمکال ات هقش دارهد، ز

هند، می هادیآه ا ا یبا ررسنل اصل ی مرروابط  مثبت ،سکیر تیریمد یرادر بحث شرهت و س امداران

مدیم بدرای منفقیدت ررچدت ردرو   ودر  خدنرد  اسدت و  تیدآه ا بدت منفق  تیهت منفق  نندیبیآه ا م  رایز

 هند.بیشتر م ش زیادی می

 

 
 

  بودجهتر  تخمین دقیق  -۵

ردای احتیداطی و خیر ذ) یاحت دال یرابندجدتمدنان مدیاسدت هدت  یمعند ن یررو   بت ا سکیر  تیریمد

و  یزماهبندد ی  یردر برهامدت سدکیر تیریبدا در هردر ودرفتن مدد .زد ن یمخ د ی شدتریبدا دقدت ب مددیریتی 

، یاضاف اناز هرر زممدیران و هارهنان شرهت ما  دیهن  هادیرا ا  یینرایسنار  دیمناهیم  نتیر   ی  یربرهامت
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 شناسایی ریسک در هار سازمان یا شرهت  منان وفتبندجت آواری بیشتری داشتت باشند. میمنابع و  

 .ب تر خنارد شد تیفیبا ه ری ی و برهامت جنیی در وقتصرفتو  نتیمنهر بت هارش ر 

 

  تی موفق  افزایش امید به -۶

در  تید، اهتردار منفقشدنداههدام مدیبدت طدنر فعدال در شدرهت  سدکیرمددیریت  هکتت هت  ن یا  داهستن 

ارمبدا  آزاد  ی ، و برقدرارشناسدایی ریسدک در هدار شدرهتبدا وجدند  در این روش  .  باالمر خنارد بردررو   را  

 .هنندد  یرا آغداز مد  دهدار خدن  ،منرد اهترار اسدت  هتیهت  تیمنفق  نکتیرا، ر ت با داهستن ادربار  چالش

آنها در حال کار   نکهیدانستن ا .دردیم رییرا مغ میم تیذرن  فرضیت و اهترار برای منفقیت بیشتر، ن یا

را اعضای شررکت   هی، روحاوردیشرکت به ارمغان ب  یرا برا  یخوب  جیهستند که قرار است نتا  ی ز یچ  یبر رو 

  کند.افزایش پیدا می ی ، بهره ورباالتر برده

 

 گروه تمرکز  افزایش  -۷

. مت رهزهنددد مددرم ددم جیخددند را بددر هتددامدد ش مناهددد یرددرو   مدد می، مددریسددکو هنتددرل فعاالهددت  یابیددرد بددا

احت دالی، هقشدت راردی بدرای مشدک ت و ردای  رید ی بدرای رفدع چدالشدر هدار و برهامدت  سکیر  شناسایی

هند ما اع ای ورو  بت جای ام ف وقت و سدرورداهی در مناقدع مشدک ت رای خاص طراحی میریسک

 اههام درند.

مقابلدت  یمناهد بت سرعت برایم میم ررو  ررو  ،  کیچالش منجند در   یرانتیدر زم  سکیر  تیریمد  با

 ل یددو محنریسددک در شددرهت هددارش  یحاصددل هنددد هددت اقدددامات بددرا نددانی، اط ریسددک اقدددام هددرد بددا 
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 ژ یددرددرو  ، بددت و کیددشددند در مشددغلت هددار روزمددر  یامددر باعددث م ن یدداههددام شددد  اسددت. ا زیددآمتیددمنفق

   .هشنهد تتورف د یمشک ت هاد، رسدیمشک ت دشنار بت هرر م ن یهت حل ا یرنگام

 

 
 

 بود. خواهد تر  واضح و آسان فرآیندهای حل مشکالت -۸

مشدداور  و اقدددام بددت  یآن را بددرا دیددخطددر مقابلددت هنددد، با کیددبددا مناهددد یرددرو   ه  میمدد کیددهددت  یرنگدام

امفددا   ن یددهددت ا یحددد  و و ددان را از زمدداه ،سدکیر تیریروشددن مددد یندددرایفرا ارشددد برسدداهد. تیریمدد

م دم منسدط  ردایریسدکهدت  آوردبت وجند میرا    نانیاط   ن یمشخص ا  ندیآفر  کی.  رهدیویافتد میم

 یرا در صدنرت لد وم بدرا تیدشدنهد و اقددامات اولیم  یابیدشد  و ارز   د یافراد مناس  در زمان مناس  د

 افددتیدر ی در مددنرد رددر خطددر ییرشددداررا ،تیریمددد میمدداههددام خنارددد شددد. مشددکل  کیددحددل ب تددر 

 .هندیآسان ممدیران  یبت منجت آه ا را برا ازیم م و هریسک منارد  یامر م ره  بر رو ن یهند، ایه 
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ردای رید ی ردا و برهامدتر ت طرح .است ل یدل 8 ن یاز ا شتریب اریبسرا در شرهت  سکیر  تیریمد  یایمزا

از  ی ریجلددنو یرا بددرا ییردداتیددهنددد مددا رویشددرهت ه ددک م کیددبددت  سددکیر تیریمددد یبرهامددت قددن کیدد

را بت حدداقل  ریسک در هار شرهت ری، مأثجیهند، در صنرت بروز و مقابلت با هتا  هادیا  یاحت ال  یدرایم د

سددازد مددا در یرا قددادر مدد مدددیران، و هددارش ریسددک در شددرهتدر درک و هنتددرل  ییمناهددا ن یددبرسدداهد. ا

 داشتت باشند.  ی شتریب نانیخند اط  ی مهار  اتیمص 

 

 

 پایان


