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ین نسخه از این کتاب هست و بصورت مداوم به روز این اول
  .این کتاب متوم منیشهرساین خواهد شد. 
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منت کتاب رو ساده نوشمت که اذیت نشید. 
مضنا، ساده نوییس به معنای محتوای ضعیف 

این منت رو همینجوری که هست اگر   نیست!
بخش قابل توجهی از مشکلتتون ، یاد بگیرید

  رو توی حوزه ریسک حل کردید. 



 

 

 

 

 

به هر حال رشایط برای همه سخت شده. کمرت   
ه پیدا میشه و اگر هم وقت مطالعه وقت مطالع

پیدا بشه، مطالب مفید سخت تر پیدا میشه. 
این کتاب تقریبا جواب سوال خییل از دوستاین 
هست که معموال ازم توی حوزه ی ریسک 
سوال یم کنن. شاید مطالب زیاد سنگین 
نباشه ویل یادمون ابشه که این مطالب، وقیت 

قیت توی کتاب هسنت ساده به نظر میان. و
 وارد محیط کار بشیم، همه چی متفاوته. 
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 کتاب به درد کیا میخوره؟



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کتاب به درد کیا میخوره؟

 

 

فرقی نداره که شما چرا امروز تصمیم گرفتید این کتاب رو  بخونید. شاید 

ورید، شاید هم عالقه مندید! با هر دلیلی که االن اینجا هستید و در واقعا مجب

حال خوندن این کتابید، یقینا دوست دارید وقتتون رو دور نریزید و از این 

زمان نهایت استفاده رو بکنید. منم همین رو میخوام، ولی فقط یه خواهش 

یسک از ازتون دارم، اونم اینه که همه ی چیزای که تا االن در خصوص ر

آدمای مختلف شنیدید رو فعال بزارید توی یه صندوق و مدام با حرفای من 

مقایسه شون نکنید تا اینکه برسیم به آخر کتاب، اونوقت اگر دوست داشتید 

 میتونید مقایسه هم بکنید. 

 کتاب به درد کیا میخوره ؟
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همه ی افرادیکه با موضوع ریسک کار دارن، چه فرایندی، چه پروژه، چه 

ایمنی و بهداشتی، چه زیست محیطی، چه عملیاتی، چه مالی و چه اجتماعی 

میتونن از این ایبوک استفاده کنن. چون توش قرار نیست وارد یک تخصص 

 کشه ؟میکه همه بتونن ازش استفاده کنن.  بشیم و میخوایم جوری کار کنیم

هش ب شاید خوندن این کتاب دو ساعت هم وقتتون رو نگیره، ولی عمل کردن

هست که باید حتما بهش توجه کنید. چون اجرای ارزیابی ریسک همیشه 

 سخت تر از تکنیک هاشه و شما هم از این قائده مستثنی نخواهید بود. 

پیش نیازی هم برای این کتاب متصور نشدیم . اگرم هیچی از ریسک ندونید 

م رو رد مهموا احتماال اینجا به مشکل زیادی بر نمیخورید . چون سعی میکنیم

 یک بار مرور کنیم.

 ریسک چی هست؟ 

ریسک، ارتباط تنگاتنگی با فضای مبهم و عدم قطعیت داره. یعنی اصال این 

کلمه برای تشریح این موضوع اومده که چجوری میشه تاثیر یک عدم قطعیت 

) مثل زلزله( رو روی یه موضوع یا هدف خاص بررسی کرد. هر چیزی که 

عی یا عدم قطعیته. عدم قطعیت یعنی غیر قطعی. یعنی قطعی نباشه، غیر قط

موضوعی که یک یا چند سمتش قطعی نیست. مثال زمان اتفاق افتادنش قطعی 

نیست، یا ابعادش قطعی نیست، یا محلش قطعی نیست، یا پیامداش قطعی 

نیست. باالخره یه چیزایی توش برای ما مثل روز روشن نیست. به این پدیده 

طعیت . مثل زلزله، مثل اثر سقوط قیمت دالر، مثل زمان مرگ ها میگن عدم ق

یه آدم بزرگ توی یه کشور، مثل محل اتفاق افتادن سونامی بعدی، یا اصال 

 مثل شکسته شدن یه لیوان شیشه ای بعد از افتادن. 
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ریسک هم یعنی تاثیر همین عدم قطعیت ها روی یه موضوع خاص . مثال 

. یا تاثیر افزایش قیمت دالر روی کسب و کار ما. تاثیر زلزله روی خونه ی ما 

یا تاثیر برق گرفتگی روی بدن یه کارگر، یا مثال تاثیر به موقع تامین نشدن 

مواد اولیه روی میزان تولید. اینا همه میشن ریسک . پس هرجا ما با یه موضوع 

 غیر قطعی سر و کار داشتیم، و نگران بودیم که بعدش قراره چی بشه، میریم

سراغ ریسک . حاال باید به این نکته توجه کرد که رویکرد ما در کل باید این 

باشه که عدم قطعیت رو کم کنیم. چرا کم کنیم؟ کم کنیم تا بتونیم درست 

تصمیم بگیریم. وقتی عدم قطعیت رو کمتر و کمتر کنیم، توان تصمیم گیری 

هتره بگیم کار . یا بمون رو بیشتر و بیشتر میکنیم . کار آسونی هم نیست این 

همیشه هم به این آسونیا نیست. اینکه شما بخوای از وجوه مختلف یه موضوع 

خبردار بشی باید با دانش باشی، باید تحلیل کنی، باید سوال کنی، باید ببینی 

 بقیه چکار کردن، باید وقت روش بذاری، و باالخره خیلی وقتا باید هزینه کنی. 

 ؟  از کجا کار ما رشوع میشه
خب معلومه، یا تصمیم گرفتی، یا مجبور شدی که این کار رو بکنی. قدم اول 

خیلی مهمه. اینکه هدف رو برای خودتون شفاف کنید، انقدر شفاف که هم 

خودتون مسیرتون مشخص بشه و هم دیگران بفهمن شما قراره چیکار کنید. 

 خب چجوری باید هدف مشخص کنیم؟ خیلی ساده ست. 

 یکی از این دالیل برید سراغ ارزیابی ریسک: شما ممکنه به

 ممکنه کارفرما ازتون خواسته باشه این کار رو بکنید  -

 ممکنه یه الزام باشه توی یه قرارداد -
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ممکنه شما بخشی از یه سازمان باشید که ازتون خواسته شده باشه  -

 این کار رو بکنید

 ممکنه بعنوان عضوی از یک تیم ارزیابی ریسک باشید  -

 ؟سازمانا توی حوزه ی ریسک زیاد موفق نیستن چرا 

دلیل اصلی عدم موفقیت مدیریت ریسک این سوال یه جمله نیست. اما جواب 

رک  بخوامباید دانش کم افراد توی این حوزه دونست. خیلی ، رو توی سازمانا

بعد از اینهمه شرکت و سازمان که ممیزی و ارزیابی کردم یا توشون ، بگم

تا شرکت رو ندیدم سر جمع که ریسک رو درست  5هنوز ، مشاوره دادم

درست هم اجراش ، وقتی درست متوجه نشدن، طبیعیهفهمیده باشن. خب 

 موزشآچیزی که مهمتر از مستندات و ، نکته اینجا خیلی مهمهنمی کنن. یه 

یستم کسی که میخواد این سیعنی  !توی سازمانه تفکر مبتنی بر ریسک، هاست

مهمترین رسالتش اینه که به ریسک فکر کردن و با رویکرد ، رو راه بندازه

جا بندازه هر کاری میخوای ریسک فکر کردن رو توی سازمان جا بندازه. یعنی 

 . دام کند اقبه ریسکا و فرصت هاش فکر کن بع، بکنی

هم همین رویکرد رو داشته باشید و سعی کنید تفکر مبتنی بر ریسک رو شما 

 توی مجموعه ی خودتون جاری کنید. 

 ز ارزیابی ریسکهدف ا

به هر کدوم از این دالیل که ازتون خواسته شده باشه این کار رو بکنید، گام 

اول اینه که اهداف رو برای خودتون شفاف کنید. این شفاف بودن اهداف 

 میتونه یکی از موارد زیر باشه:
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ارزیابی ریسک با هدف شناسایی ریسک هایی که ادامه ی روند پروژه  -

 میکنه رو با مشکل مواجه

 ISOارزیابی ریسک با هدف پاس شدن ممیزی استاندارد  -

9001:2015 

ارزیابی ریسک با هدف کمک به همکارانم در پیشگیری از حوادث  -

 و بیماری های شغلی 

ارزیابی ریسک با هدف کاهش ریسک هایی که در مواجهه با ارگان  -

 ها و شرکت های دولتی دارم

 یشتر کسب و کارم ارزیابی ریسک با هدف تاب آور کردن ب -

ارزیابی ریسک با هدف ارائه به شرکت های بیمه / از طرف شرکت  -

 های بیمه 

 دامنه ی ارزیابی ریسک

خب وقتی هدف شما شفاف باشه، میتونی بری سراغ مرحله ی بعدی، یعنی 

مشخص کردن اینکه دامنه ی ارزیابی ریسک شما چی باید باشه. موارد زیر 

 ایی از دامنه ی کار در نظر بگیرید:رو میتونید بعنوان مثال ه

تصمیم گیری های هیات مربوط به  ریسک های اقتصادیقراره فقط  -

 رو ارزیابی کنیم  مدیره

ای که داریم  پروژهمربوط به   ریسک های زیست محیطیقراره  -

 شروع میکنیم رو ارزیابی کنیم 
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 مدیران ارشدرو توی سطح  منابع انسانیقراره ریسک های حوزه ی  -

 رسی کنیم . بر

 کارکنان کلیدی سازمان  رو در سطح  روانیقرار شده ریسک های  -

 بررسی کنیم 

 برون مرزیبرای پروژه های  کنترل موجودی رو قراره ریسک های  -

 خودمون ارزیابی کنیم. 

 ؟منابعی الزم داریمچه 

حاال که هدف و دامنه ی ارزیابی ریسکمون مشخص شده، باید مشخص کنیم 

 منابع داریم. یعنی اینکه:که چقدر برای انجام این کار 

 چقدر پول داریم؟ و با پولمون چه کارایی رو اجازه داریم انجام بدیم -

چقدر نیرو در اختیارمون قرار داده شده؟ و این نیروها چقدر میتونن  -

 به ما کمک کنن؟

چقدر زمان داریم؟ و هر فاز از کار رو باید تا کی و چجوری تحویل  -

 بدیم؟ 

من، حتی اگر هیچ منبع مالی ای هم در کار نباشه، باید منابع برای ما خیلی مه

ما مشخص کنیم که هیچی نداریم. چون باید یه همخونی ملوئی بین هدف و 

منابع ما وجود داشته باشه. یعنی اگه هدف خیلی گنده تعریف شده ولی منابع 

خیلی خسته هستن، حتما باید این موضوع رو سریع اطالع رسانی کنیم تا 

کلیف رو مشخص کنیم. یا منابع رو زیاد کنیم یا از اهدافمون کوتاه بتونیم ت
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بیایم . این موضوعات زیاد تعارف بردار نیستن. چون وقتی اکی رو بدی، دیگه 

صفر تا صد ماجرا رو باید ببری جلو، پس بهتره که همین اول کار ببینی میتونی 

 غ مراحل بعدی. توازن بین اهداف و منابع ایجاد کنی یا نه، بعد بری سرا

 :و اصولی که نباید فراموش بشهچارچوب 

برای پیاده سازی سیستم  که شماقوائدی داره. درسته ، هر حال هر بازی ایبه 

به استفاده از هیچ مدل و الگوی  ملزم مدیریت ریسک توی سازمانات

ولی این باعث نمیشه قوانین بازی رو رعایت نکنی. هر  ،استانداردی نیستی

اشته گی ها رو دژباید این وی، سیستم مدیریت ریسکی که بخوای راه بندازی

 :باشه

یعنی ابعاد مختلف ریسک رو توش در نظر بگیری ، نگر باشهجامع  -

 و تک بعدی نباشی 

 که داخلش استفاده میشه معتبر و به روز باشهاطالعاتی  -

ی پشت هر کاربا مستندات درست و درمون حمایت بشه. یعنی تما ح -

 که میکنیم روش و دستورالعمل باشه 

 کنیم اون رو توی فعالیت های جاری شرکت ترکیبش کنیم.عی س -

 نه صرفا هزینه، سازمان ارزش افزوده ایجاد کنهبرای  -

خود سازمان باشه و برنداشته باشیم از یه جا دیگه کپی ش خاص  -

 کرده باشیم

 به روز رسانی بشه و سالی یه بار نریم سراغشمدام  -
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 مثال، فرهنگی و دانشی سازمان رو هم توش در نظر بگیریماوضاع  -

ی که البته جاهایکلماتی استفاده نکنیم که خودمونم نمیدونیم چیه. و 

 بسیار ساده نوشته بشه، قراره همه فهم باشه

 تشکیل تیم و کمیته

اکثرا این موضوع رو خیلی دست کم میگیرن و برای ارزیابی ریسک یا انفرادی 

عمل میکنن، یا از نفراتی استفاده می کنن که اصطالحا هه رو از ب تشخیص 

نمیدن . واقعیت اینه که اگه میگیم تیم، منظورمون تیمه ! یعنی افرادی با قابلیت 

ه بلد باشن در چارچوب رسیدن به هدف، یک سری فعالیت های مختلف ک

محوله رو انجام بدن و در زمان نیاز، جای همدیگرو هم پر کنن. جای 

همدیگرو هم پر کنن. خب اگه کل پروسه ی مدیریت ریسک رو نگاه کنیم، 

یه بخشی ش شناسایی و ارزیابی هست، یه بخشش تصمیم گیری و یه بخشش 

یم مدیریت ریسکتون چند تا کار متفاوت دارین، هم اجرا. یعنی شما توی ت

باید کار عملیاتی و میدانی کنید، هم کار تحلیلی کنید، هم راه حل ارائه بدید 

و هم تصمیم گیری های خرد و کالن خواهید داشت . بهتره کار رو به دو 

بخش تقسیم کنید. یه تیم اجرایی و یه کمیته ی تصمیم گیری تشکیل بدید. 

ایی وظیفه ش تقسیم بندی و اجرای کار با کمک اعضای اصلی و تیم اجر

اعضای مهمانه، تیم تصمیم گیرنده هم که اصوال توش باید نفر اصلی سازمان 

باشه، کارش اینه که گزارش ریسک ها رو دریافت کنه و با توجه به نوع 

ریسک و گزینه های ارائه شده، بهترین تصمیمات رو در خصوصشون اتخاذ 

 کنه. 
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قطعا توی تیم شما، نفراتی که خودشون مجری کار هستن باید حضور داشته 

باشن، یعنی بدون وجود کارگر و سرپرست و افرادیکه خودشون کننده ی کار 

هستن، شما نمیتونی تحلیل خوبی داشته باشی . بدون وجود کسی که خودش 

ی خوب نکنترل میکنه نمیتونی تصمیم خوبی بگیری و نمیتوداره این محیط رو 

 تحلیل کنی. 

پس تیم خودتون رو هوشمندانه انتخاب کنید. هرچقدر خلوت تر و در عین 

 حال پرمحتواتر، کارتون هم با کیفیت تر و عمیق تر

میتونید از مشاوره ی افراد مختلف هم استفاده کنید. مثال مشاوران ریسک، یا 

م دادن، انجاکسایی که توی صنایع مشابه هستن، یا کسایی که کارای مشابه 

دنبال آدم موافق نگردید، اینجا آدمایی که بدبین هستن هم خیلی به درد شما 

میخورن. میتونن وجوه بد ماجرا و سناریوهای بد بینانه رو بیشتر به رخ شما 

بکشن. پس هم عقیده ی شما الزاما آدم به درد بخوری برای همکاری با شما 

 توی کمیته های ریسک نخواهد بود. 

 و چجوری سازماندهی کنیم ؟کار ر 
بعد تعریف هدف و دامنه و تشکیل تیم و اینجور داستانا، حاال باید بریم سراغ 

انجام کار. فراموش نکنیم که تیم ما شاید نیاز به آموزش داشته باشه، شاید نیاز 

باشه افراد رو یکم توجیه کنیم، با مدل های ارزیابی ریسک آشنا بشن یا اینکه 

ندی که قراره ارزیابی بشه آشنا بشن. به هر حال آموزش تیم رو اصال با فرای

 از یاد نبرید. 

مهم اینه که توی کلیات موضوعات و روند انجام کار یه وحدت رویه ایجاد 

 کنید، که بهترین راه اینکار برگزاری آموزشه.
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اینجا بهتره یه خط توضیح بدیم در خصوص اینکه چرا انقدر همه نظرات 

به ریسک دارن. شاید یکی از دالیلش اینه که این موضوع مدل  مختلفی راجع

های مختلفی داره و هر جا به یه شکلی در میاد. و داستانش هم دقیقا همون 

داستان فیل معروفه که همه توی تاریکی میدیدنش و هرکی با عضوی که لمس 

میکرده اون رو تعریف میکرده، یکی کارش مدیریت پروژه بوده و تمرکزش 

ی ریسکای پروژه بوده و وقتی میومده آموزش میداده متمرکز بوده روی رو

این مسائل، یکی ایمنی بوده، یکی فقط تمرکزش ریسکای فرایندی بوده و 

باالخره هیچ دو نفری اینجا حرف یکسان نمیزدن . ولی بهتر اینه که شما یه 

ستاندارد دم امدل یا الگوی بین المللی رو بعنوان مرجع انتخاب کنی. من پیشنها

ISO 31000:2018  هست . ولی مدل های دیگه مثلERM  وMOR  هم وجود

دارن و شما مختاری هر کدوم رو دوست داشتی انتخاب کنی، ولی مهم اینه 

 که یه چیزی رو بعنوان مرجع قرار بدید بعد کارتون رو شروع کنید. 

وهای آموزشی منو آشنا بشید میتونید ویدئ 31000برای اینکه با مدل استاندارد 

 ببینید.  rezaarabameri@توی صفحه ی اینستاگرام به آدرس 

 این تیم وظایف متفاوتی میتونه داشته باشه. مثال:

 تهیه مستندات ریسک، مثل روش اجرایی یا دستورالعمل های ریسک -

 تحقیق در خصوص ریسک های مشابه در صنایع مختلف -

 رتبط توی این حوزهدانلود و ترجمه ی کتاب ها و ایبوک های م -

 بازدیدهای میدانی و ثبت گزارش از وضعیت موجود -

 تحلیل ریسک و ایجاد ارتباط بین اجزای مختلف  -

 تهیه ی فهرستی از راه کار های کنترلی برای ریسک های مختلف -
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من ترجیحم اینه که به کار خودتون اعتبار بدید و برای اعضایی که انتخاب 

هر بشید و اصال این چیزارو کوچیک نشمرید. کردید حکم صادر کنید. قوی ظا

حتما تیم های مدیریتی باید درگیر کار بشن، این یه انتخاب نیست، یه اجباره. 

اونا همیشه بخشی از کار باید بشن به دو دلیل، اول اینکه به کار اعتبار میدن، 

دوم اینکه ما به تصمیماتشون هم توی مراحل نهایی نیاز داریم. از اون طرف 

وم هم مراقب باشید نیوفتید. یعنی بروکراسی رو انقدر زیاد نکنید که توی ب

همین مرحله هم بمونید. شرح وظایف و انتظارات رو بنویسید، نفرات رو 

انتخاب کنید، براشون حکم بزنید، جلسه ی رسمی برگزار کنید و به افراد 

اول رو برای آموزش های الزم رو برای شروع کار ارائه کنید. اینجا شما گام 

 پیشبرد برنامه های ریسک برداشتید. 

 حاال چی ؟ 

شما االن دیگه یه نفر نیستید، یا یه واحد نیستید. یه تیم هستید با دیسیپلین 

های مختلف و بصورت رسمی هم کار میکنید. این خیلی تفاوت داره با یه 

رو  اندهینفر و یه میدون جنگ. حاال که به این مرحله رسیدید، باید کار سازم

 تکمیل کنید. چجوری؟ از طریق ایجاد ساختار مستندات مدیریت ریسک. 

اولین کار اینه که روش انجام کار رو مستند کنید. راهکار ایده آل اینه که یه 

روش اجرایی یا دستورالعمل برای مدیریت ریسک توی سازمان بنویسید. این 

 سند باید شامل چه مواردی باشه؟ 

 انتخاب میشن  اعضای تیم چجوری -

 وظایف کمیته چیه -
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 کمیته به چه صورت تشکیل میشه -

 شرح وظایف هر یک از اعضاء چیه -

 این سند برای کدوم دامنه ای از سیستم قراره استفاده بشه -

 اهداف چجوری بازنگری میشن -

 مراحل انجام دادن کار چیه -

 از چه فرم هایی استفاده میشه -

 از چه چک لیست هایی استفاده میشه -

 اید تصمیم گیرنده ی نهایی باشن کیا ب -

 چه معیارهایی رو برای ارزیابی ریسک باید استفاده کنیم -

یک نمونه از روش اجرایی ارزیابی ریسک رو براتون روی سایت 

co.ir-www.sdm  .آپلود میکنیم تا بتونید ازش الگو بگیرید 

دای ماجرا گفتیم، مثل هدف ارزیابی ریسک، دامنه بهتر اینه که مواردی که ابت

ی کاربردش، و منابع موجود رو هم داخل این سند بنویسید. همیشه به این 

فکر کنید که شما سال بعد رفتید یه جای بهتر، و یک نفر اومده جای شما و 

قراره این کارارو انجام بده. باید سند رو جوری بنویسید که خیلی راحت بتونه 

ار رو انجام بده. پس ما منتظر یه سند ساده، مرحله به مرحله و جامع این ک

 هستیم که هم همه بتونن ازش استفاده کنن، هم چیزی رو جا ننداخته باشه. 

بعضی ها رو هم میبینیم که دارن از نرم افزارهای ارزیابی ریسک استفاده 

یشتر بعدا بمیکنن، اینم خوبه ! هرچقدر کار رو الکترونیکی تر جلو ببرید 

حالشو میبرید. در خصوص خود نرم افزارها هم یه نموره توضیح خواهیم داد.

http://www.sdm-co.ir/
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 مراحل اجرایی مدیریت ریسک

 مراحل اجرایی مدیریت ریسک  -1
م یامیدوارم از اون دسته آدما نباشید که االن فصل یک رو کال نخوندید و مستق

اومدید اینجا. اگه یه درصد این شکلی هستید، باید بگم که این فصلم نخونید 

بهتره. برگردید اون بخش رو کامل بخونید بعد بیاید اینجا در خدمت شما 

 باشیم. 

خب مراحل اجرایی توی اکثر مدل ها شبیه هم هستن. این مراحل شامل موارد 

 زیر هستن اصوال:

 طرح ریزی -1

 شناسایی ریسک ها -2

 حلیل ریسک ها ت -3

 ارزشیابی ریسک ها -4
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 ارائه ی اقدامات کنترلی -5

 مستند سازی و اطالع رسانی  -6

 بهبود سیستم مدیریت ریسک -7

 طرح ریزی -1

خب یقینا گام اول اینه که طرح ریزی کنیم. طرح با برنامه فرق داره. توی طرح 
ریزی دقیق مشخص میکنیم چه کاری، توسط چه کسی، در چه بازه ی زمانی 

ه منابعی، به چه طریقی و با چه هدفی قرار هست انجام بشه. یه نمونه ای، با چ
 :فرم طرح ریزی ریسک رو میتونید همینجا مشاهده کنید
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شاید شما دوست داشته باشید به این مطالب چیزی اضافه کنید، اکیه مشکلی 

نداره، ولی چیزی ازش کم نکنید، چون این موارد حداقل مواردی هستن که 

د در نظر بگیرید. اینجا شما باید دقیق بدونی چیکار قراره بکنی و توی این بای

برنامه ریزی هم همه باید شریک باشن، نمیشه خیلی دیکتاتوری عمل کنی، 

 چون همه گارد میگیرن و کارت درست جلو نمیره. 

خب، میبینید که اون مواردی که اول کار گفتیم) مثل دامنه و منابع و اینا( کجا 

درد خورد دیگه! اینجا شما داری از طریق اینا شفاف سازی میکنی که به 

 داستان از چه قراره. 

 شناسایی ریسک ها  -2

خب، شاید اینجا اولین نقطه ی اجرایی کار باشه. جایی که واسش برنامه ریزی 

کردیم. قراره بدون پیش قضاوت، هرچیزی که شکل و شمایل عدم قطعیت 

یم. اینکه چیزی که قراره ارزیابی کنیم چی باشه داره رو پیدا کنیم وثبت کن

موضوع اصلی ماست. اگه قراره یه روند رو ارزیابی کنیم، مثال روند سرمایه 

گذاری توی شرکت های خارجی، یا اینکه قراره یه فعالیت یا کار رو ارزیابی 

کنیم، مثال اجرای پروژه توی یه فصل سرد، یا اینکه مثال قراره تاثیر تغییر 

انین و مقررات حوزه تجارت رو روی خرید و فروش های خودمون بررسی قو

کنیم، یا اینکه مثال تاثیر باال رفتن ریسک سرمایه گذاری توی بازارهایی مثل 

بازار خودرو رو ارزیابی کنیم، یا اینکه تاثیر زیاد نشستن رو روی وضعیت 

 کنه یه ابزارجسمانی کارکنانمون ارزیابی کنیم،  هر کدوم واسه خودشون مم

بخواد. خب ما هم اینجا قرار نیست ماهی دست شما بدیم، قراره ماهی گیری 

 یاد بدیم. 
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میتونید چک لیست درست کنید، یا از چک لیست های موجود توی  -1

 اون زمینه استفاده کنید

میتونید آمار در بیارید. حاال آمار وقایع، آمار از بیگ دیتا، آمار از  -2

 اینترنت یا هر چیز دیگه 

 میتونید تحلیل کنید. -3

میتونید سناریو بنویسید . برای نوشتن سناریو میتونید از تکنیک هایی  -4

 یا چی میشه اگه استفاده کنید  What ifمثل 

 ه اطالعات بگیریدمیتونید از شرکت های مشابه یا صنایع مشاب -5

میتونید از صنایع یا شرکت های غیر مشابه اطالعات بگیرید و از  -6

 طریق اینکار ایده جمع کنید

 میتونید جلسه بزارید و هم اندیشی کنید  -7

 میتونید یه پرسشنامه پخش کنید -8

 میتونید چهارتا نفر این کاره بیارید یا زنگ بزنید ازشون سوال کنید  -9

ناسایی خطرات و ارزیابی ریسک استفاده میتونید از تکنیک های ش -10

 کنید

باالخره راه واسه این کار زیاده. برای اینکه ببینید تکنیک ها چیا هستن میتونید 

به همون استاندارد مدیریت ریسک مراجعه کنید، میتونید هم یه سر بزنید به 

پادکستی که در خصوص ارزیابی ریسک و چهار تا  www.safecast.irسایت 

هست رو گوش کنید. ولی یادتون باشه، قضاوت اینجا ممنوعه. قرار نیست هر 

http://www.safecast.ir/
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چی رو از نظرت کم اهمیته حذف کنی اینجا. خیر . اینجا شما فقط ثبت میکنی. 

بدون قضاوت. ممکنه چیزی که از نظر شما مهم نیست، شروع کننده ی یه 

 ه. پس ثبت کن داداش! جریان شوم توی سازمان باش

چیزی که ما در پایان این مرحله از شما میخوایم، یه فهرسته از ریسک هایی 

که شناسایی کردید، حاال یه طبقه بندی هم داشته باشه که دیگه بهتر. مثال بر 

مبنای محل، بر مبنای نوع کار، بر مبنای نوع فرایند، بر مبنای نفرات یا هر چیز 

لیت سورت کردن رو برای خودتون ایجاد کنید. فرم دیگه. همیشه این قاب

هاتون رو توی اکسل درست کنید و جوری هم درستشون کنید که بتونید 

اونارو خوب طبقه بنده کنید. یادمون هم نره، ادبیاتی که برای نوشتن ریسک 

ها انتخاب میکنید خیلی مهمه. به جمله ی های اول من برگردید، ریسک تاثیر 

ی یه سری اهدافه. تاثیر تصمیم اشتباه روی توقف ارائه عدم قطعیت رو

خدمت، تاثیر عدم پاسخگویی به مشتری روی میزان فروش، تاثیر قطع شدن 

 برق روی میزان رضایتمندی مشتری. این ادبیات رو مدام تمرین کنید. 

اما یکی از نکته های مهم اینجاست که کال چجور ریسک هایی داریم، اینجا 

یشتری بخونید لطفا. ریسک اصوال میتونه یک یا چند منبع داشته رو با دقت ب

باشه و یک یا چند نقطه اثر/ مثال یه ریسک میتونه از یه منشاء اقتصادی ایجاد 

بشه) مثال فرسودگی مخازن( ، و پیامدهای محیط زیستی داشته باشه) مثل 

ثل مآلودگی خاک( . یا یه ریسک میتونه منشا زیست محیطی داشته باشه) 

بهمن( و پیامدهای جانی و مالی داشته باشه. میخوام اینو درک کنید که ریسک 

میتونه چند بعدی باشه. اینکه شما مشخص کنید دنبال چه ابعادی از ریسک 

هستید خوبه، ولی مهمترش اینه که اگه اینارو از هم جدا کنی، ممکنه خیلی 

ع اه اول همه جور منبجاها بخوری به مشکل، پس بهتره کمیته سعی کنه در نگ
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ریسک و همه جور اثرات ریسک رو ببینه، بعدا سر وقت تخصصی تر هم 

 بهشون پرداخته میشه. 

 بطور کلی ریسک های میتونن این شکل و شمایل رو داشته باشن:

 ریسک های مربوط به سرمایه گذاری باشن -

 ریسک های مالی و خسارتی باشن -

 ریسک های جانی باشن -

 ستی باشنریسک های محیط زی -

ریسک های حوزه منابع انسانی باشن) مثال ریسک جابجایی نیرو یا  -

 اخراج نیرو(

ریسک های قانونی باشن. مثل ریسک تغییر در قوانین و مقررات و  -

 تاثیرش روی بودجه ی ما 

ریسک های اعتباری باشن ) مثل ریسک هایی که یه خبر روی اعتبار  -

 و ارزش برند ما داره( 

تی باشن، که به توقف تولید یا ارائه ی خدمت ریسک های عملیا -

 ختم میشن

زمان برنامه ریزی این چک لیست رو فراموش نکنید و ازش استفاده کنید 

 حتما. 
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 تحلیل ریسک -3

حاال ما موندیم و یه فهرست بلند باال از ریسک هایی که شناسایی شدن. تحلیل 

ر مدهایی داره، دریسک یعنی تعیین اینکه چرا ریسک ما بوجود میاد، چه پیا

حال حاضر چه کنترل هایی براش داریم، چقدر احتمال داره بوجود بیاد، ما 

چقدر در مقابلش آماده ایم، و در نهایت کدوم ریسک اولویت بیشتری داره و 

 کدوم اولویت کمتری داره. 

تحلیل ریسک یعنی حاال زوم اوت کنیم از ریسکی که شناسایی کردیم، و 

ین ریسک چیاست. ببینیم چرا بوجود میاد، بوجود بیاد ببینیم پس و پیش ا

 چجوری میخواد ما رو بدبخت کنه و االن براش چکار کردیم. 

اینجاست که اون موضوعاتی که بهش میگن معیارهای ریسک میاد وسط. 

احتمال وقوع، شدت پیامد، احتمال کشف، میزان مواجهه و این موارد همه 

ه اینجا قراره استفاده بشن. به طور کلی بخشی از معیارهای ریسک هستن ک

معیارهای ریسک که برای محاسبه ی عدد ریسک میتونن به ما کمک کنن 

زیادن که االن چند تاشون رو معرفی میکنیم. ولی یادمون نره که یکی از کارای 

مهم توی این قسمت، تعیین عدد ریسکه. اینکه مشخص کنیم چجوری ریسک 

لبته شاید هم بعضی وقتا انقدر داستان شفاف باشه که رو قراره محاسبه کنیم. ا

نیازی به محاسبه نباشه. مثال وقتی شما میری میبینی یه کارگاه، کال تجهیز 

خودش رو کنار دریا انجام داده، ریسک مثل شتر روبروتون وایساده و نیازی 

 هبه تحلیل نداره! ولی وقتی پیچیدگی یکم بیشتر میشه، باید بریم سراغ محاسب

ریسک که برای این کار از عددی استفاده میکنن تحت عنوان عدد اولویت 

 .  RPNریسک یا 
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در حالت نرمال، عدد اولویت ریسک از ضرب احتمال وقوع در شدت پیامد 

 بدست میاد. 

 عدد اولویت ریسک = احتمال وقوع رویداد * شدت پیامد رویداد

این محاسبه اضافه کنید. اون اما ممکنه شما بخواید آیتم های دیگه ای رو به 

دیگه دست خودتونه. و البته تکنیک های مختلف هم میان مدل میدن واسه 

میاد میگه احتمال کشف ریسک هم برامون مهمه، یا ویلیام   FMEAاینکار. مثال 

فاین میاد میگه میزان مواجهه هم برای ما مهمه. برای اینکه این اعداد رو هم 

ست معیارهای پذیرش ریسک رو از روی صفحه بهتر بشناسید میتونید پ

 rezaarabameri@اینستاگرام من بخونید. 

 یه نمونه جدول بزاریم از تحلیل ریسک 

 

 

 

خب سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که ما به چی میگیم ریسک باال، به چی 

میگیم ریسک متوسط و به چی میگیم ریسک کم. جواب اینه: به خودتون 

اگه بهتون الزام شده باشه که هیچی. مثال نفت اینو کامل الزام  بستگی داره .
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کرده. اگه الزام نکرده باشه خودتون این مرزها رو مشخص میکنید. اگه هم بلد 

 نیستید بهتره از تکنیکی استفاده کنید که یه سری مرز پیش فرض داره. 

ستش اینه رتئوری هایی که برای ریسک باال و پایین هست خیلی متفاوته. اما د

به باال رو  20که هر سال سخت گیر تر بشید. اگه امسال عدد اولویت ریسک 

 به باال رو بگید ریسک باال.  18میگید ریسک باال، از سال بعد 

و یه نکته ی دیگه هم باید اینجا بدونید. و اون اینه که توی مدل های جدید 

دن. اشه اهمیت نمیارزیابی ریسک، صرفا به اینکه عدد اولویت ریسک باال ب

 مثال به مثال زیر توجه کنید:

ما یه سری ریسک با شرایط زیر شناسایی کردیم که برای کنترلشون باید انقدر 

 هزینه کنیم:

 2میزان هزینه برای کنترل:  – 100: عدد اولویت ریسک = 1ریسک شماره 

 میلیون تومان

 5ای کنترل: میزان هزینه بر – 110: عدد اولویت ریسک = 2ریسک شماره 

 میلیون تومان

 200میزان هزینه برای کنترل:  – 80: عدد اولویت ریسک = 3ریسک شماره 

 هزار تومان

 500میزان هزینه برای کنترل:  – 90: عدد اولویت ریسک = 4ریسک شماره 

 هزار تومان

 1میزان هزینه برای کنترل:  – 105: عدد اولویت ریسک = 5ریسک شماره 

 میلیون تومان
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، و 110عددش شده  –هست  2! باالترین ریسک ما االن ریسک شماره خب

میلیون میدی باالی اون؟ یا اینکه  5میلیون هزینه داره. سوال اینه: شما میری  5

 میلیون کل ریسک های دیگه رو رفع و رجوع میکنی ؟ 5میری با 

جواب شفافه، اولویت اقدام شما با این بودجه، بقیه ی ریسک هاست! نه 

 action! پس بنابراین چیزی که مهمه، اولویت اقدامِ شما یا  2سک شماره ی ری

priority .هست، نه صرفا عدد اولویت ریسک 

 حاال زنده باشیم بعدا بازم راجع بهش حرف میزنیم 

برگردیم به تحلیل ریسک. توی تحلیل ریسک جدول باال رو درست میکنیم. 

دست  سیم. علل رو تا جایی که میتونیمتر و تمیز هر چیزی که میبینیم رو مینوی

کاریشون کنیم توضیح میدیم، پیامدها رو تا جایی که امکان داره تشریح میکنیم. 

خود سانسوری نمیکنیم، کنترل های موجودمون رو اون طوری که هست به 

همراه ضعف هایی که داریم تشریح میکنیم. تا بتونیم ادعا کنیم یک تحلیل 

 خب حاال همه چی آمادست برای تصمیم گیری:مناسب انجام دادیم. 

 ارزشیابی ریسک -4

تا االن چکار کردیم؟ اول طرح ریزی کردیم، بعد ریسک ها رو شناسایی 

کردیم، بعد تحلیلشون کردیم و رسیدیم به یه دید کامل از ریسک و وضعیتش. 

حاال توی ارزشیابی ریسک، میخوایم با توجه به ارزشی که این ریسک از 

مختلف داره، تصمیم بگیریم که قراره چه بالیی سرش بیاریم. خب منظرهای 

 اصوال اینجا یکی از تصمیمات زیر رو باید بگیریم:
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وضعیت ریسک جوریه که اصال برامون مهم نیست و هیچ اقدامی  -1

 براش انجام نمیدیم

وضعیت ریسک جوریه که درسته که مهمه و عددش باالست، ولی  -2

 تمون براش بر نمیاد!واقعیتش اینه که کاری از دس

کاری که االن داریم براش انجام میدیم خوبه، همون کارهارو ادامه  -3

 میدیم و کنترل هامون رو تقویت میکنیم

یه سری اقدام کنترلی جدید برای ریسک در نظر میگیریم برای اینکه  -4

 انجامشون بدیم

ریسک رو خوب متوجه نشدیم، بنابراین میریم و دوباره ریسک رو  -5

 یکنیمتحلیل م

ارزشیابی ریسک، یعنی بر مبنای ارزشی که ریسک داره، تصمیم بگیریم که چه 

 کار یا کارهایی باید براش انجام بدیم.

در خصوص تمام موارد باید خیلی شفاف تصمیمون رو مشخص کنیم. یعنی 

توی کاربرگی که باالتر بهش اشاره کردیم، یک ستون اضافه میکنیم و مینویسیم 

 اون ریسک چی هست. یعنی میشه کاربرگ پایینی. تصمیم در خصوص
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 ارائه اقدامات کنترلی -5

از مجموعه تصمیم هایی که برای ریسک های باال یا متوسط گرفتیم، یکی 

شون برمیگشت به اینکه باید یه اقدام کنترلی برای اون ریسک تعریف کنیم. 

نه، ک رو کم کخب این اقدام کنترلی میتونه جوری باشه که احتمال وقوع ریس

میتونه جوری باشه که شدت پیامدهاش رو کم کنه، یا میتونه ترکیبی از این دو 

تا باشه. به هر حال یه استراتژی مشخصی باید برای مقابله با اون ریسک در 

 نظر بگیریم. این استراتژی بهتره از موارد زیر انتخاب بشه:

 نهممک حذف ریسک یا علت ریسک یا منبع ریسک به هر روشی که -1

 حذف پیامدهای ریسک -2

 کاهش احتمال وقوع و شدت پیامد -3
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 کاهش آسیب پذیری مون در مقابل ریسک -4

 کاهش میزان مواجهه مون با ریسک  -5

 افزایش احتمال کشف ریسک در زمان های مشخص -6

 انتقال ریسک به ارگان هایی مثل بیمه ها یا مثال به پیمانکار -7

ده، ان تخصص شما رو نشون میشاید بشه گفت جایی که بیشتر از همیشه میز

همینجاست. یعنی جایی که قراره اقدامات کنترلی تعریف کنید. حاال میخواد 

اقدام مهندسی باشه، مدیریتی باشه، آمادگی برای شرایط اضطراری باشه، 

میخواید با بهینه کاوی بهش برسید، با تحلیل بهش برسید، یا هر چیز دیگه 

ریف کنید که اثربخش باشه. مهم هست که ای. مهم اینه که اقدام درست تع

 بعدا بتونید اثربخشی این اقدام رو اندازه گیری کنید. 

و این داستان هم فراموش نکنید که وقتی یک اقدام کنترلی تعریف میکنید، 

باید براش طرح عملیاتی هم داشته باشید. طرح عملیاتی هم باید این 

 موضوعات رو توش در نظر گرفت:
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 ازی و اطالع رسانی مستندس -1

درسته که این موضوع خیلی ساده ست. ولی همینقدر که ساده ست، همینقدر 

هم مهمه. مستندات مدیریت ریسک رو حتما باید مدام پایش کنید. اگر ریسک 

جدیدی اضافه شد، باید فورا تغییرات الزم رو توی مستندات ایجاد کنید. 

ید رو باید نگه دارید. اگر از نرم سوابق کارهایی که توی این حوزه انجام داد

 افزار استفاده میکنید، حتما باید مدام ازش نسخه ی پشتیبان تهیه کنید. 

هر شخصی هم باید از ریسک های کار خودش مطلع باشه. اطالع رسانی شاید 

فقط داخل سازمان نباشه. شما باید ریسک های محصول رو به مشتری اطالع 

ه گذاری رو به سهامدارا اطالع رسانی کنی. رسانی کنی. ریسک های سرمای

ریسک های اجتماعی رو به ارگان های دولتی اطالع رسانی کنی. نباید ساده 

بودن این موضوع باعث فراموش شدنش بشه. درست اطالع رسانی کنید تا 

همه بتونن از کارهای که انجام شده نهایت استفاده رو ببرن. این وسط باید 

 دن اطالعات هم باشه قطعا. حواسمون به درز نکر

وزه افزارها توی حبد نیست دوباره به موضوع نرم افزار اشاره کنیم. نرم اینجا 

مختلفی هم برای ما انجام میدن ی ریسک بسیار بسیار بسیار زیادن. کارهای 

 ،یعنی تحلیل برامون نمیکنن؟ یعنی چی، که اکثرا از جنس تسهیل گری داره

ک به بانک های ریس، جداول رو مرتب میکننفقط کار رو ساده تر میکنن. مثال 

کمک ، کمک میکنن نمودار و درختواره راحت بکشیم، ما رو وصل میکنن

 نرم افزارهایی که توی تحلیل بهمون کمکمیکنن بهتر گزارش بگیریم. هستن 

ون اونا رو نمیشه اسمشمثل تمام نرم افزارهای شبیه ساز و مدلسازی. ولی ، کنن



 راهنمای خودمونی ارزیابی ریسک                    40

 

 

شما دیگه االن با مراحل مدیریت رو گذاشت نرم افزار مدیریت ریسک. چون 

شنا هستید متوجه میشید که اونا صرفا دارن توی یه بخش از تحلیل آریسک 

توی بخش محاسبه ی شدت و پیامد به ما کمک به ما کمک میکنن. مثال 

م یه تی در کنارخودم ولی کامل نیستن. من ، نرم افزارها خوبنمیکنن. پس 

طراحی کردم که راجع بهش بعدا یه نرم افزار توی حوزه ریسک رو، خوب

چیزی که االن مطرحه اینه که اگه نرم افزار خوب میخواید حرف میزنیم. اما 

 بهتون نمیدنش. باید برید بخرید. مجانی 

 بهبود سیستم مدیریت ریسک -2

شما تمام این چیزایی که گفتیم رو به چشم یک سیستم ببین. خود این سیستم 

هم نیاز به تعمیرات داره. نیاز به بازسازی داره. مثال ممکنه بخش هایی از 

کمیته عوض بشه، مثال ممکنه شرح وظایفی کم و زیاد بشه، ممکنه بخش های 

یدی به کارت اضافه کنی، ممکنه روش انجام کارت رو تغییر بدی، ممکنه جد

متوجه بشی روش ارزیابی ت به درد نمیخوره. هر مشکلی که توی این سیستم 

مدیریت ریسک ایجاد بشه باید شما رو حساس کنه تا بری دنبالش و حلش 

وس تر مکنی. و این بهبود سیستم باید سال به سال برای استفاده کننده ها مل

باشه. هر چی سیستم ساده تر، بهتر. هر چی سیستم بومی تر، عملیاتی تر و 

 هرچقدر سیستم به روز تر، اثربخش تر. 

شما باید برای فرایند ریسکتون شاخص داشته باشید و اینو توی نسخه های 

بعدی بیشتر توضیح میدیم. اما خالصه ش اینه که فقط این نیست که ارزیابی 

اید خود این فرایند رو هم سال به سال ارتقاء بدید، هر سال ریسک کنید، ب
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عمق بیشتری بهش بدید و هر سال کنترل های اثربخش تری براش در نظر 

 بگیرید. 

خالصه که قفل نشید روی یک بخش یا یک حوزه. هم سیستم رو بصورت 

 خرد ببینید  هم بصورت کالن، هم جزئیات رو ببینید هم کلیات. 
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 اختتامیه
ی شروع کار، همین موضوعات کافیه. توصیه میکنم بعد از خوندن این برا

ساعت وقت بزارید و برای مرور، متن پادکست های ریسک رو هم  2کتاب، 

گوش کنید. هم براتون مرور میشه، هم  www.safecast.irاز آدرس 

ال باشه برطرف میشه. منم بزودی موضوعاتی که شاید االن براتون جای سو

متن ها رو کامل میکنم و جوری نسخه ی جدید رو درست میکنم که مشخص 

 باشه چه تغییراتی داخلش اعمال شده. 

 مثل همیشه، موفق باشید. 
 
 
 

 
 فصل درج گردد عنوان 

http://www.safecast.ir/

