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ر  ۱۰ ر توسعه کسب و کار مدیریت ریسک دلیل تأثی  د
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 

 

گناار،  کنتن و   کناه  تحلین    اریینا،ی  ا یتی، کسانی هستند که فرایند شننات،  سکیر رانیمد

کار، که ،را، شرک،   سازمان انجام  یهدف از نق  تتد   ارزشدهند. آنان  ریسک پ  ژه را انجام می

 ، چنه کنار سنکیکارمندان ممکنن اسن، درن نکننند کنه ، ن  ر ریحاو  سا ن یدانند. ،ا ایم  دهند می

مندی ی،   ،یننشان دادن اهم  ،. ،راس،ی  اقدامات آنها چ  ، گسترده استراتژ  ،ایمزا  ایدهد  یانجام م

هنا را ،نا هن  ،را، تاثیر مدی ی، ریسک در پ  ژه   در نهاین، متفقین، شنرک،    یدی  10  نجای  در اسکیر

 ،ینی  کاه  ریسک پ  ژه   کنت و آن تا چه اندازه ،  پیشرف، ک  پ  ژه متثر اس،.م  ر کرده    می

 برای اینکه بدانیم مدیریت ریسک چقدر در کسب وکارها موثر است.  لیدل 10
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 ها های مدیریت ریسک به همه بخشتعمیم سیاست -1

،نه  مندیران   کارکننان در هنر کسنا  کنار،   شنتریطنتر کنه ،  متاجه اس،. همنان  ریسک،ا    یسازمان  هر

  ن یناسن،. ،نا  جنتد ا ریناپنا اجتننا    ریسنک تطنر ی  گناه،ین،نه متفق دنیرس  ،دانند  ،رایم یتت،

مندیران   شنتد.تتاننده منی  م ایفن، ، ن   »،نه نننتان    یگناههنا  در شنرک،  سنکیر  ،ی یمند،    

ریسکی در آن  جنتد داشنته که هر گتنه  هاییط ح پ  ژه،ا که  شتند  ی در نظر گرفته میکسانریسک  

،نردن همنه  ن یای ،ن سنکیر ،ی ی. هندف از مندنندارد ،ین اقع مسنلله ن یااما . کنندم ایف، می  ،اشد   

 یاحتمنای یمنفن امندی،ه حداق  رسناندن پمدیران ریسک     ،،راهدف اصلی  .  س،ین  ها در پ  ژهریسک

هنا، م تلنه هنر کسنا در ، ن   کارمنندان سنکیر رانی،نا مند  ، اس،. ،ا همکار  ها   تطراتریسک

،نه   ،نا تتجنه  تن ، هتشنمندانه،هتن       ماتیتصنم  متفقی، در پ  ژه،هبتد شانس    ،،را  تتانندیم کار   

 .رندی،گ سکیراحتماو 

 

 افزایش امنیت شغلی  -۲

شنرک،   اسن،. آنهنا فعاهننه در  در پن  ژه سنکیر ،ی یمند ریمه  تناث  ،هااز قسم،  امنی،     یسالمت

،رطنرف کنردن آنهنا هسنتند. کناه  ریسنک پن  ژه     ،نه دنبناو   ،نتده،ه دنباو مشکالت    کسا  کار

 احتمایی ،ه کسا  کار ای  آس  گردنقار ند    ییشناسا  ،ها ،راداده    ی  تحل  هیاز تجز  مدیران ریسک 

محن  کنار  کین.  رنندیگیاز تکرار مجدد آنها ،ه کار م  ،  یجلتگ  ،را ،را  ییها، کنند   استراتژیاستفاده م

 پ  ژه  ا،سته اس،. سکیر ،ی یمداین امنی، شغلی کامال ،ه فرآیند همه ،هتر اس،    ،امن ،را
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 . کند یم   ریپروژه را امکان پذ  تیموفق ،سکیر تیر یمد -۳

،ه کارمندان کمک کنند. همانطتر که آنها تطرات   شانیهاپ  ژه  ،یتتانند در متفقیم  سکیر  رانیمد

کنننند  یم ن یتنند  یسننازمان ،ینن،ننه حننداکس  رسنناندن متفق ،را ،ننرا ییها، کنننند   اسننتراتژیم یا،یننرا اری 

اینن   ،نه متقن   یی،ا شناسنانیز  . کارمندان  ندانجام ده  زیتک تک پ  ژه ها ن  ،کار را ،را  ن یتتانند همیم

،رنامه  کیرخ دهد  از قب   یدهند. اگر مشکلمیرا کاه  مشکالت پ  ژه احتماو   شدت  ها ریسک

منتظنره  رینغ جینتنا ،کند تنا ،نرا  ی،ه کارمندان کمک مام     ن ی،ه آن  جتد دارد. ا  یدگیرس   ،،را  یاتینمل

 ی دت    ،هت  ،ه نتیجه دی تاه ،رسند.آماده شتند   
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 . دهد یرا کاهش م رمنتظرهیغ و مشکالت حوادث سکیر تیر یمد -۴

داشنته   یسنازمان  ریکنه تن ث  ی  ،نه تصنتو  قتنکنندهیچ کس از مشکالت غیر منتظنره اسنتقباو نمنی

هدف مدیر ریسک این است که تمام خطراا  اتممرا ر  ا تاسرکن کورد س سرای جراای ی رز کری ا   ،اشد.  

،ه همنه  یدگی  رس  سکیر یاحتمای ،تیسنار،ه هر فکر کردن . آنها یا کاهش ریسک پرسژه تالش کود

،نه کمتن     رمنتظرهیشتد حتادث   مشکالت غ  ی،انث مپ  ژه    سکیر  ی، یاس،  اما مد  رممکن یآنها غ

، ن   این سنکیر  یمند  رخ دهند یاشنتباهمشنک  ینا رسد ممکن اس،  ی،ه نظر م ی.  قت جتد ،یاید

 جنتد  ،ادینشنتد. احتمناو ی  یکارمند ،نه آن متتسن  من  کی،اشد که    ییجا  ن یا ی  دی،ا  سکیر  ،ی یمد

 .دس، اجرا ،اشد در مشک  تاو از قب  طراحی شده   یا آن ،،را ،دارد که ،رنامه ا

 

 .کند ی م جادیا یمنافع مال سکیر تیر یمد -۵

  اینن ، ن  از کسنا  کنار قن،یسنازمان نگناه کنرد. در حق  نهی،ه ننتان مرکز هز  دینبا  سکی،   ر  ،ه

تتاننند یمن سنکیر رانی  مندهنا   مشنکالتریسنک    ین  تحل  هین،ا تجز.  کندیم  ینیارزش آف   ما  یمستق

،نا مندی ی، را ،ه حداق  ،رسنانند.  ، تکرار ،تا ض رها  کنند  تالش    داده  صی،اه تش سرن،    ،ارا     ی قا

در  ییجتصرفه،انث گاارد   ،ه  یم ، ت کم ری  ت ث هداکمتر اتفاق افت   مشکالت  حتادثریسک پ  ژه   

 ری،ه حداکس  رساندن ت ث  ،هستند که ،را  یکارشناسان  ن یهمچن  سکیر  رانیمد  منا،  مایی تتاهد شد.

کنرده   ،نرا،   هینرا ته  منهیمناسنا ،هنا،  پیشننهادهایی ،نرا، تهینه طن ح   سنکیر  ،ی ی،رنامه مد  یمای

 دهند.مدیران پیشنهاد میها، ،زرگ در شرک، ،ه کاه  تاثی  ریسک
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 . شود یدر وقت و تالش م ییجوباعث صرفه  سکیر تیر یمد -۶

در صترت  کارمندانجتیی در  ق، کارکنان ،سیار اساسی اس،. در صرفه در پ  ژه سکیر ،ی یمد ریتاث

کارها اغلا ،ه  ن یکنند. ایم  سکیر  ،ی ی ق، تتد را صرف ارساو اطالنات ،ه ،   مد    قتع حتادث

قادر اس، ای ،نار   سکی  ،   رهی ظا  ن یا  ، سایشتد. ،ا سادهیجداگانه   ناکارآمد انجام م  ،هار ش

تنتد را ،نه سنم،   ،اجنازه دهند زمنان   انن     هناکننده از کارمنندان ،کاهند   ،نه آنارساو اطالنات تسته

 کنند.  ،یتتد هدا ینق   اقع

 

 
 

 . شودی باعث بهبود ارتباطات م  سکیر تیر یمد -۷

درن  مندی ی، ریسنک اسن،.    ،   کارکننان ضن  ر  یسنازمان  ،هبتد ر ا،ن   ،،را  ،  نمتد  یافق  ارتباطات

کنند تنا ،نه طنتر منتث  ،نا ی  ،ه همه کمنک من کرده  ،یرا تقتشرک،   پ  ژه    ی  تارج  یمتضتنات داتل
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از  یدانند  اما در صترت ندم درن ،رتنیمتضتع را م  ن یاز کارمندان ا  ، اریکه ،س  یه  کار کنند. در حای

نقطنه تمنا   کین،نا اراهنه  سنکیر رانیدشتار اس،. مند ارتباطات ،هینهشدن    یر آن  نملیاز ت ث  ن یطرف

کننند. یکمک من ی  ،ه ارتباطات افق  ی  تحل هی  اراهه گزارش   تجز ریسک ،هاهمه داده  ،متمرکز ،را

ارتقننا نیننز را  ،د  ارتبنناد نمننتیهننا ،ننا اهننداف سننازمانانتظننارات   ارتبنناد داده ن یننی،ننا تع سننکیر رانیمنند

 دهند. یم

 

 
 

 . کند یم ی ر یجلوگ  اعتبار شرکتاز بروز مشکالت  سکیر تیر یمد -۸

شنتد نمنتم یافتد که ،انث میم ی: اتفاقدرباره شهرت   انتبار یک شرک، اس،  هاریسکای    ، اری،س

 ریتنن ث زینن،ننر کارمننندان منفننرد ن انتبننار داشننته ،اشننند. مسنناه  م بننتد ،ننه  ینگنناه منفنن شننرک،مننردم ،ننه 

نتاقنا   ن یتطر احتماو ا  مدی ی، ریسک نباشند.    این مشک  نیز  ریاگر آنها  اقعا  درگ  یگاارد  حتمی
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 ،ی یمند یر نند رسنم ،رنامنه   کینافتند   یاتفناق من ریناگز  ،حادثه ا  یدهد.  قت  یکاه  م  اری،سرا  

 .دهد یرا کاه  ماین پدیده گسترده  یمنف ،امدهای  پ دی،ه سرن، احتماو تشد سکیر

 

 شدن فرهنگ شناخت ریسک در شرکت نهادینه  -۹

: کارمنندان تن  مقندم  در شنرک، سنتدمند اسن،هنا همنه طنرف ،،نرا سنکیر ،ی یمند ،قت  فرهنگ

را  یمننی  ا ،  یشگیپ ،یذهن کی مدی ی، ریسک .  رندگانیگ   ی  تصم  ییاجرا  رانی  مدسکیر  رانیمد

 هناانتظنارات از نملکرد داده  قرار  ریانماو کارکنان را تح، ت ثکرده  کند که در سازمان نفتذ  یم  جادیا

 کند. اقعی میرا 

 

 ها گیری ارائه راهنمایی در تصمیم -10

در  ،ادیننی  یکننه تنن ث هننا، ،ننزرگگی ، تصننمی  ژهینناسنن،  ،ننه   زی،رانگچننای  ننندیفرآ کینن ،  یگ یتصننم

کارمننندان را در   سننکیر ،ی یمنند   ینن  تحل هیننهننا   تجزتتاهنند داشنن،. دادهشننرک،  ننندهیآ ،یننمتفق

،ه تحقن  اهنداف شنرک، کمنک کنند. آنهنا   تاکند  می  ییناقالنه راهنما  کیاستراتژ  ،ها  ،  یگ یتصم

 نکنهیمشنا ره داده   در منترد ا  ،  ینگ یتصنم  ن یگزیجنا  نهیدر مترد نقاد قتت   ضعه گز  ن یهمچن

  سنکیدهنند. ، ن  رمیرا اراهه   ییهاهیکرد تتص  ،  یجلتگ  کیدنباو کرد   از کدام    دیرا ،ا  ، چه تط 

 .ها اس، نهیکارمندان در همه زم ییراهنما تت،ی ،را،منب  
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