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 1مديريت ريسك
 دكتر نادر مظلومي

 عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي

 

هـا، اصـول و       ديگـر دانـش مـديريت و كـاربرد آن، از دانـشها، ضـابطه               هـاي   مديريت ريسك مانند ساير رشته    

 از  آرمـان ايـن رشـته     . گيرد  مي شده بهره   از پيش تعيين   هاي  و هدف ها    بيني  ويژه براي دستيابي به پيش     هاي  قاعده

ي است كه   هاي  دانش مديريت كمك به انسانها براي حفاظت مستمر از خود، داراييها و فعاليتهايشان در برابر حادثه               

ايـن رشـته كـه كـاربرد آن از سـالهاي            . همواره او را با مخاطره روبـرو كـرده اسـت           ، در طول تاريخ زندگي انسانها    

ي با تمدن بشر همزاد است و ظهور ديگربـار آن در            هاي  هرواج يافته از جنب   اي     به طرز گسترده   1960نخستين دهه   

 . نوين در سازماندهي روشهاي قديمي استهاي واقع نوآفريني شيوه

صـنعتي و   ( اقتـصادي    هـاي   و روشهايي را به دست داده است كه اشخاص، مؤسـسه          ها    مديريت ريسك ضابطه  

نگري را در ارزيابي، كنترل و تـأمين مـالي           ظيفه آينده توانند و   مي و غير انتفاعي و دولتها با استفاده از آنها        ) تجاري

بدين منظـور   . دهد  مي را سامان ها    بر اين پايه مديريت ريسك برخوردي نظام يافته با ريسك         . خسارتها انجام دهند  

نخستين پرسـش اينكـه     . همواره در كار پاسخ گفتن به دو پرسش اساسي درباره پيشامدهاي احتمالي آينده است             

ريـزي بـراي     مـديريت ريـسك بعـالوه همـواره در كـار برنامـه            . »چه بايد كرد؟  «و دومي اينكه    »  شد؟ چه خواهد «

 . رويارويي با رويدادهاي احتمالي آينده است

 سـازماني بـه خـوبي شـناخته     هاي در اقتصادهاي توسعه يافته اهميت و نقش مديريت ريسك در تحقق هدف       

در حالي كه در بيـشتر كـشورهاي در حـال توسـعه ايـن               . شود مي شده و بدرستي از دستاوردهاي آن بهره گرفته       

 مـديريت   هـاي    چشمگيري كـه در نتيجـه نبـود سيـستم          هاي  شناخت هنوز بدست نيامده است و به رغم خسارت        
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 درخـور تـوجهي در      هـاي   ريسك بر اموال و داراييها، امكانات و نيروي انساني اين جامعه وارد آمده است، كوشـش               

و زيانهاي ياد شده و تأمين مالي مناسـب بـراي جبـران آنهـا انجـام نـشده اسـت؛                     ها    ارتجهت كمينه كردن خس   

 اقتصادي و تجاري در ايـران از رشـد بـه            هاي  اكنون مؤسسه . واقعيتي كه كم و بيش درمورد ايران نيز صادق است         

، از  دشـو   مـي   متمركز نسبت بااليي برخوردارند و ارزشهاي اقتصادي بسياري در هر يك از آنها به صورتي روزافزون              

ديدگاه مديريت ريسك نيز، همزمان با تمركز ارزشهاي اقتصادي، خطرها و احتمـال خـسارتهاي فاجعـه آميـز در                    

تـأمين شـده از   اي   صنعتي بزرگي كه با اتكا به منابع مالي و سرمايههاي موسسه.گيرد  مي پاها    گرداگرد اين فعاليت  

دهـد در معـرض       مـي   و نقش چشم گيري از داراييهاي ملي را تـشكيل           عمومي در ايران برپا شده     هاي  محل درآمد 

 و پيش بيني تأمين مالي براي جايگزيني يا بازسازي سريع آنهـا             ا گوناگوني قرار دارد كه حفاظت از آنه       هاي  ريسك

ي ايهـ   و اقـدام  هـا     است؛ برنامه ريزي  اي    و اقدامهاي گسترده  ها    در صورت بروز خطر و خسارت مستلزم برنامه ريزي        

افـزون بـر ايـن،      . آيـد   مي كه از وظايف مديران و مسئوليت آنها به عنوان امين سهامداران و اموال عمومي به شمار               

 صنعتي در زمينه تأمين مواد اوليه، ابزار و ماشين آالت، تكنولوژي و             هاي  وابستگي شديد اقتصاد كشور ما به كشور      

عات وارد بر اموال و داراييها سبب خروج ارز و از دسـت رفـتن         دهد كه خسارتها و ضاي      مي هشدارها    ساير نيازمندي 

 .بخشي از منابع محدود ارزي كشور خواهد شد

 هـاي   مديريت ريسك در تمامي سطحهاي  ياد شده بي گمان توجه ما را به كاربست رهنمود   هاي  درك واقعيت 

ورد توجـه مـديريت سـازمانها بـراي      مهاي كند و بعنوان جزئي تفكيك ناپذير از زمينه  ميمديريت در جامعه جلب 

ي كـه مـديريت     هاي  بنابر ضابطه . شود  مي به منظور ايجاد كارايي و اثربخشي سازمانها شناخته       ها    رويارويي با ريسك  

گيري  نيازمند شكل ها    و خسارت ها    در برابر خطر  ها    گذاري ريسك بدست داده است، ايمن كردن سازمانها و سرمايه        

چنين نظامي بـه شـكل      . كه بوسيله آن سياست گذاري در برابر ريسكها يكپارچه شود         نظامي فكري و عملي است      

 مناسب و مـؤثر بـراي حـل         هاي   در معرض خطر و يافتن راه حل       هاي   مؤسسه هاي  مستمر در كار شناسايي مشكل    

ي از   موجود را تشخيص دهد، تعريـف كنـد و تحليـل سـاختار             هاي  بر اين پايه، نظام ياد شده بايد مشكل       . آنهاست
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 پيشگيري، كنتـرل و     هاي  آنها بدست دهد و با گرد آوردن اطالعات مربوط و طبقه بندي شده، مناسب ترين شيوه               

 .تأمين مالي ريسكها را ارائه دهد

 مـؤثري بـراي تـدارك و آمـاده          هـاي   و رهنمود . كند  مي دانش مديريت ريسك كاركرد نظام ياد شده را تعيين        

 كـه بـه     يهـاي    مربـوط بـه ريـسك      هـاي    اقتصادي در برابر خسارت    هاي   مؤسسه سازي منابع درون و برون سازماني     

گردش عمليات و عملكرد نظام مديريت ريـسك  . دهد  ميآيد ارائه  مي ياد شده پديدهاي احتمال بر سر راه مؤسسه   

 .نشان داده شده است) 1( اقتصادي در نمودار شماره هاي در مؤسسه

 
 اقتـصادي   هـاي   را در جامعـه و مؤسـسه      هـا     شد ضرورت آگاهي از ريسك    برداشتي كه از مديريت ريسك ارائه       

 هـاي   توان نظام مديريت ريسك را در جامعه و تمـامي مؤسـسه             مي يهاي  تنها در پرتو چنين آگاهي    . كند  مي آشكار

توان بر حسب انـدازه       مي آشكار است كه ايفاي وظايف مديريت ريسك را       . مربوط سازمان داد و به فعاليت واداشت      

، انجـام داد    دشو  مي  وسعت هر مؤسسه، توسط يك واحد سازماني و زير نظر مدير مربوط كه مدير ريسك ناميده                و

البته در صـورت نبـود چنـين واحـدي در سـازمانها، چنانكـه بـه طـور معمـول در سـازمان اداري           . و راهبري كرد  

ي كه عهده دار حفاظـت از امـوال و          شود، سازمان و مسئول    ي پيش بيني نمي   هاي   ايران نيز چنين واحد    هاي  مؤسسه
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تـوان در ايـن مـورد از          مـي  حتـي . داراييها و اداره امور مالي در مؤسسه است بايد نقش مدير ريسك را ايفـا كنـد                

 .سازمانهاي تخصصي برون سازمان كمك گرفت

 آنكه با   نيست؛ بلكه چنانكه گفته شد، بي     ها    مؤسسهاي    آشكار است كه مديريت ريسك تنها مسئول اداره بيمه        

به بيان ديگر مـديريت ريـسك در        . در تضاد باشد كاركردي فراتر از امور يادشده دارد        ها    مؤسسهاي    انجام امور بيمه  

 چنـين  كند و به هر حال از ديـد   مياز بيمه را نيز فراهم تر    كنار ديگر وظايف خود، امكان استفاده اقتصادي و مؤثر        

 .كند  ميفانظامي، بيمه همچنان نقش حياتي خود را اي

ريـزد معرفـي      مـي  تا اينجا مديريت ريسك را به عنوان اسلوبي كه شالوده رويارويي نظام يافته با ريسك را پي                

 اتفاقي از راه بازسـازي      هاي  كرديم و هدف آن را حفاظت از توانايي توليد و سازماندهي منابع پس از وقوع خسارت               

اي    گفتيم عمليات و عملكرد نظام مديريت ريسك در نظام گونه          :بر شمرديم ها    تعادل مالي و توان عملياتي مؤسسه     

 مـديريت   هـاي   گيرد و اينك شالوده تصميم گيري و اقدام در زمينه تحقق هدف             مي شكل) 1(مانند نمودار شماره    

 .رسيم  ميريسك را بر

 :گيرد  ميبر مربوط به آن مراحل زير را در هاي گيري در زمينه اداره ريسكهاي هر مؤسسه و اقدام تصميم

 . قرار داردهاي كه مؤسسه در معرض آنهاي شناسايي ريسك .1

 . شناخته شدههاي ارزيابي ريسك .2

 .انتخاب و استفاده از مناسب ترين شيوه و يا تركيبي از فنون اداره ريسكها .3

 .ارزيابي و بررسي نتايج اقدامات .4

 هاي   هر مرحله در سطر    هاي  ها و ويژگي  نيز نشان داده شده است و اقدام      ) 2(مراحل ياد شده در نمودار شماره       

 :آينده توصيف شده است

 :شناسايي ريسك ها

پـذير هـر     آفـرين و منـابع خـسارت       هدف اين مرحله بدست آوردن تصويري كامل و دقيق از عوامـل خـسارت             

 هـاي   در معـرض ريـسك    هـا     شـوند مؤسـسه     مي ي كه سبب  هاي  در واقع در اين مرحله عامل يا عامل       . مؤسسه است 
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) معلـول ( آثار خـسارت     - ريسك -توان به زنجيره علت     مي شوند و در نتيجه     مي خسارت آفرين قرار گيرند شناخته    

 .دست يافت

، ...)و  هـا     حادثه(آفرين   مستلزم شناخت هر يك از نقاط اين زنجيره است كه عوامل خسارت           ها    شناخت ريسك 

را ) ها انواع خسارت ( و نوع تأثير عامل اول بر عامل دوم          )و درآمدها ها    پرسنل، اموال، مسئوليت  (پذير   منابع خسارت 

 .گيرد  ميبه طور دقيق در بر
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توان با روشهايي مشخص در ميان        مي ي كه هر مؤسسه در معرض آنها قرار دارد،        هاي  براي شناخت انواع ريسك   

سازمان همه چيزهـايي  از ديدگاه مديريت ريسك منابع درون . منابع درون سازمان و برون آن به جستجو پرداخت 

ايـن منـابع بـه طـور عمـده تمـامي       . است كه در هر مؤسسه موجود است و امكان بهره برداري از آنها وجـود دارد      
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 سوابق موجود، صورتهاي مالي، تأسيـسات و تجهيـزات، روشـهاي انجـام و گـردش كارهـا و ماننـد اينهـا را در بـر            

ترازنامـه،  ( مـالي    هـاي   تلف سازمان ها، تجزيه و تحليل صـورت        مخ هاي  بنابر اين بازرسي و بازديد قسمت     . گيرد مي

يـا تهيـه نمـودار گـردش عمليـات و           هـا      بازديـد و بازرسـي     هـاي   و تهيه و تكميـل يافتـه      ...) سود و زيان، بودجه و    

 .آيند  ميسازماندهي ارتباطات درون سازمان از شمار منابع ياد شده به حساب

 كم و كيف داراييها و رابطـه        ؛ها، چگونگي انجام عمليات    لف مؤسسه  مخت هاي  بازديد و بازرسي مستقيم قسمت    

 مالي اطالعات با ارزشي از تركيب داراييهاي مؤسسه و فرآيند           هاي  تحليل صورت .كند  مي متقابل آنها را بر ما آشكار     

سيستم توليد  دهد و جريان گردش مواد و فرآيند توليد و رابطه متقابل بين               مي تحصيل درآمد با داراييها را بدست     

. گـذارد   مـي   ديگر مؤسسه نيز از شمار منابعي است كه اطالعات مهمي را در اين مرحلـه در اختيـار                  هاي  و سيستم 

بوسيله نمودارهـاي مختلـف بـه آسـاني     ها  و فعاليتها  و فرآيندها  الزم به يادآوري است كه ارائه تمامي اين جريان     

ي آن است كه امكان و تـأثير وقـوع حـوادث را در هـر مرحلـه بـه            فايده ترسيم چنين نمودارهاي   . امكان پذير است  

اطالعات و تجربه پرسنل گوناگون هر مؤسسه نيز ازجمله منابع اطالعاتي است كه بوسـيله         . سازد  مي سرعت آشكار 

 .توان به آنها دست يافت  ميبرقراري ارتباطهاي رسمي و غير رسمي

 :ارزيابي ريسك ها

ؤسسه، بايد ميزان تأثير وقوع هر خسارت را بر تمامي مؤسسه بررسي كـرد و                هر م  هاي  پس از شناخت ريسك   

 با چه احتمال روي دادنـي روبروسـت و ثانيـاً          ها     هر يك از خسارت    اين كار نيازمند آن است كه مشخص شود؛ اوالً        

به . گذاشتدهد، و اين مبالغ چه تأثيري بر ساختار مالي مؤسسه خواهد              مي در صورت وقوع چه مبالغي را تشكيل      

را در مـورد    ) اطالعـات خـام   (هـا     از داده اي    مجموعـه ) شناسـايي ريـسك هـا     ( مرحلـه اول     هـاي   بيان ديگـر اقـدام    

 هـاي   داده( بدست آمـده     هاي  دهد و مرحله بعد يافته      مي ي كه مؤسسه در معرض آنها قرار دارد به دست         هاي  ريسك

شوند كه به فرآوري اطالعـات        مي بندي و پردازش   ه،بر پايه شالوده نظام مديريت ريسك در مؤسسه، طبق        )ياد شده 

شـود؛    مي انجامها    بدين منظور دو گونه ارزيابي از هر يك از ريسك         . انجامد  مي بندي شده  سنجيده، معتبر و اولويت   
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در نتيجه شدت با لقـوه هـر        ). احتمال وقوع (و دوم ارزيابي بر حسب تواتر       ) ميزان(نخست ارزيابي بر حسب شدت      

 .شود  مي وارده سنجيدههاي اواني پيشبيني پذير خسارتريسك و فر

 
 هـاي   اسـتفاده از قاعـده    . دتواند به صورت كمي يا كيفـي انجـام شـو            مي ارزيابي ريسك مانند هر ارزيابي ديگر     

سـازد و     مـي  پـذير  را امكـان  ها     دقيقتري از تواتر خسارت    هاي  بيني  احتماالت، دستيابي به پيش    هاي  آماري و نظريه  

تـوان بـا     ميكند؛ چنانكه اگر انجام محاسبه دقيق آماري نيز امكان پذير نباشد،    مي ريزي براي آينده را آسان     برنامه

نمـودار  .  پـيش بينـي پـذير را انجـام داد          هـاي   و خـسارت  ها    تكيه بر تجربه اشخاص نيز طبقه بندي كيفي ريسك        

 :دهد  مياناز مدل ارزيابي كيفي را به ساده ترين صورت نشاي  نمونه) 3(شماره

 
 هـاي    احتمـالي در كـداميك از خانـه        هاي  كاربرد مدل ياد شده به اين ترتيب است كه بر حسب آنكه خسارت            

 هـاي   در واقع مشخصات هر يك از خانـه       . شود  مي جدول قرار گيرد، چهارچوب رويارويي با ريسك مربوط مشخص        
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) 4( ، با تفصيل بيـشتري، در نمـودار شـماره            اين چگونگي .كند  مي رهنموناي    جدول ما را به روش رويارويي ويژه      

 :نشان داده شده است

 
 :انتخاب و استفاده از مناسب ترين شيوه مديريت ريسك

شود و به طور معمول تركيبي از فنـون مربـوط             مي  متنوعي استفاده  هاي  از تكنيك ها    براي رويارويي با ريسك   

 ياد شده يا تركيبي از آنها اين است كه به هرحـال          هاي  يكاما مسئله در خور توجه در كاربست تكن       . رود  مي به كار 

بـه طـور    .  بالقوه در مؤسسه مربوط بينجامد     هاي  به ايجاد ايمني نسبي و آمادگي كافي براي روياروشدن با خسارت          

توان در دو سر فصل كلي شامل كنترل ريسك و تأمين مالي ريـسك بررسـي             مي گفته را   پيش هاي  معمول تكنيك 

 .كرد

با صرف  ها    سازد، كمينه كردن خسارت وارد به مؤسسه        مي ي كه كنترل ريسك را امكان پذير      هاي  كنيكهدف ت 

كمترين هزينه است در حالي كه هدف تأمين مالي ريسك، جبران آسيبهاي وارد به مؤسـسه بـا كمتـرين هزينـه                      

 رت را دربـر   كنترل ريسك همچنين روشهايي مانند اجتناب يـا حـذف ريـسك، پيـشگيري و كـاهش خـسا                  . است
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  وارده تـشكيل   هاي  گيرد و تكنيك تأمين مالي از روشهايي مانند تهيه و تأمين منابع مالي براي جبران خسارت                مي

شـود يـا از       مي در اين روش منابع مالي مورد نياز براي جبران خسارت ها، يا از منابع مالي مؤسسه تأمين                . شود مي

از ايـن ميـان بيمـه شـناخته         . شود  مي مسئله انتقال ريسك مطرح   محل منابع خارج از سازمان، كه در اين صورت          

 .رود  ميشده ترين و مهمترين ابزار انتقال ريسك به شمار

 برشمرده به جز روش اجتناب از ريسك، هيچ گونه تناقضي در بر نـدارد و در                 هاي  كاربست تركيبي تز تكنيك   

 .است تر بيشتر موارد كاربرد تركيب متعادلي از اين فنون، منطقي

 :ارزيابي و بررسي نتايج اقدامات

آخرين مرحله تصميم گيري و اقدام در زمينه مديريت ريسك، كنترل و ارزيابي نتايج حاصل از اقدامات انجام                  

 و اجـراي آنهـا سـنجيده     هـا     در اين مرحلـه كـارايي برنامـه       .  پيش بيني شده است    هاي  شده و مقايسه آنها با هدف     

 .شود مي

تواننـد از كاربـست دانـش         مـي   گونـاگوني  هـاي   بـه شـيوه   ها    و جامعه ها    شود كه مؤسسه   مي در پايان يادآوري  

پذير كاربست مديريت ريسك به خواسـت        ضمن آنكه منافع پيشبيني   . مديريت ريسك و كاربرد آن بهره مند شوند       

توجـه در ايـن     و توان هر كشور و مؤسسه در بهره برداري از دستاوردهاي اين رشته بستگي دارد و نكتـه درخـور                     

را بـه خـود     هـا     زمينه، در جامعه ما اين است كه بينش مديريت ريسك بايد بخشي از دامنه توجه مديران مؤسسه                

 بهره گرفتن از دستاوردهاي مديريت ريـسك، تـرويج آن بايـد      هاي  به نظر نگارنده با توجه به فايده      . اختصاص دهد 

 آموزشـي و    هـاي   نتفـاعي، صـنعت بيمـه كـشور و مؤسـسه           اقتصادي، انتفـاعي و غيـر ا       هاي  در دستور كار مؤسسه   

 .انتشاراتي قرار گيرد و زمينه براي كاربرد آن فراهم شود

 


