
 ؟اهمیت دارد سکیر تیریمد یداشتن استراتژ چرا

 

 یگریاز هر زمان د شیب یامروز یایپو سکیر طیدر مح سکیر تیریمد استراتژی در یقو تفکرداشتن  در عصر حاضر

 . مورد اهمیت است

، کرد تیریو مد ییشناسا شیوه ای موثرتوان خطرات را به سرعت و به یچگونه م که نی، اصنعت حتی با نادیده گرفتن

 راهبردهایدر ا یمستلزم بازنگر موضوع نیا. شوندیم یو بازساز یابیات بازو موسس هاسازمانکند که چگونه یم نییتع

 طیها در پاسخ به محسکی، کاهش و نظارت بر رییشناسا برها تمرکز سازمان شیبه افزاعنایت است. با  سکیر تیریمد

 تیریمد یاستراتژ نیمسئول تدو یچه کس که نیا رابطه بادر  پیش بیاید. این سواالت ی، ممکن است سواالتداریخطر ناپا

 تیریمددر رابطه با  دیکه با ییزهایهمه چ این مقاله در ؟ستیچ سکیر تیریمختلف مد یها یاست و استراتژ سکیر

 شود.ذکر می دیبدان سکیر

 

 ست؟یچ سکیر تیریمد یاستراتژ

ها با تواند در شرکتیم. این راهبرد به خطرات است یدگیرس یبرا کامال نظامند کردیرو کی سکیر تیریمد یاستراتژ

 کی، بلکه به عنوان مراحل یسر کیبهتر است نه به عنوان  سکیر تیری. مدفاده گردداست یهر اندازه و در هر صنعت

و  تیری، مدیابی، ارزییشناسا ه گونه ای مداومب اومو مد دیخطرات جد در این استراتژی .شناخته شود یچرخه ا ندیفرا

 شوند. ینظارت م

 



 ی موجودهاریسک ییشناسا

شده و  ادهیپ یابزارها قیاز طر ایها یریپذ بیاز لغزش منفعالنه در برابر آس یتواند ناشیم سکیر و بررسی ییشناسا

را  به نشانه وجود مشکل و خطر ، پرچم قرمزشودمی ییشناسا یخطرات احتمال ،در صورت وجود. باشد یکنترل یندهایفرآ

 است. رکاهش نقاط خط یروش برا نیبهتر شهیهم یریاز واکنش پذ شتریبرد. فعال بودن ب یباال م

 

 احتمالی خطراتو برآورد  یابیارز

 ریتاث شدت و زانی، میتا احتمال نگران قرار گیرد یابیارزمورد  دیبا سکی، هر ریخطرات احتمال سجل شدناز م پس

 تیریمد یاستراتژبر اساس  را سکیکند تا هر ریکمک م یحسابرس هایگروهبه  موضوع نیا تعیین گردد.آن  یاحتمال

 دیشما با یهایابیارز  ؟استخطر  یابیشما در حال انجام ارز یحسابرس میت ایکه آ نیقرار دهند. ا یبند تیدر اولو سکیر

 یدگیچی. بسته به اندازه و پردیقرار گ یساالنه مورد بررس به صورت ، حداقل، مستند و بسته به کسب و کار شماکیستماتیس

 متفاوت است. غالبا سکیر یابیارز زانی، مکار هر کسب و

 آن نظارت برو  پاسخ به خطرات

این  .شودیها مو کنترل راه کارها یشامل توسعه و اجراروند این  یبعد مقوله، های موجودریسک کردن یابیپس از ارز

در  به موقع مقابله کند. سکیبا هر ر اثربخش به شیوه ایتا خطرات را ب کندمان این امکان را فراهم میزموضوع برای سا

و ادامه  سکیر تیریمد یاجرا یابیرد قیاز طر سکیر تیریمد یاستراتژمداوم  ندیفرآ سکیبر ر نظارتادامه مبحث 

خطر از حد قابل قبول فراتر  کیبالقوه  ریتاث ای، شدت که احتمال یاست. در صورت دیجد یهاسکیر تیریو مد ییشناسا

 آورد.یرا فراهم م عیها امکان اقدام سرسکی، نظارت بر ررود

 

 



 مهم است؟ سکیر تیریمد یداشتن استراتژ چرا

در  سکیر تیریمد یاستراتژو  ندهایاما داشتن فرا .ستیمعمول نریغچیزی اکثر مشاغل  یبرا اتیپروژه و عمل هایریسک

 یایمزا هاسکیو ر خطرات اثربخش تیریمد .امری ضروری است دهایها و تهدها، فرصتنقاط قوت، ضعف ییشناسا

 کنیم.هایی از این مزایا را ذکر مینمونه دارد. یاریبس

 کسب و کاریک و تداوم  یاتیعمل ی. اثربخش1

که  یاز منابعو  لحظه ظاهر شودتواند در یم یاتی، خطرات عملآماده استتا چه اندازه که کسب و کار شما  ستین مهم

 یارائه دهنده خدمات ایکننده  نی، تأمیبریسا تیامن دیجد دیبه شکل تهد قادر است. خطرات گاهی نداشته ایدآگذشته از آنها در

 یکه دارا این مشکالت احتمالی. با وجود تمام زاتیتجه یخراب ای ستندیرکت شما نبه ش یانقادر به خدمات رس گریباشد که د

 پیشگیری یبرا یداخل یهادهد از کنترلیکه به شما امکان م یمشخص سکیر تیریمد یاستراتژ کی، داشتن هستند ریتأث

 مطمئن گردید.از تقلب 

 سازمان یهاییحفاظت از دارام. 2

امر  نیا. امری ضروری استشرکت شما  یها یی، محافظت از دارااطالعات ای، منابع یکیزیف زاتینظر از تجه صرف

 سازد.یم یضرور یتجار مهیب دگاهیرا از د سکیر تیریمد یجامع و قابل اجرا برا یاستراتژ کی جادیا

 یمشتر یو وفادار تیرضامیزان . 3

و  دنیشما از د انیمشتر شود.محسوب می ییدارا کی زیو شهرت شرکت شما ن یتالیجی، حضور دی، نام تجارآرم تجاری

داشته باشد  افتهیو توسعه  قیدق سکیر تیریمد یاستراتژ کیکسب و کار شما  یند. وقتشومطمئن میتعامل روزانه با آنها 

 نانیاطم نیا نیهمچنرا در مورد شما داشته باشند.  نانیاطم و تیتوانند احساس امن یشما م انی، مشترو بر اساس آن عمل کند

داشته  مانیا دیکه متعهد شده ا یو خدمات والتشما در آنجا بودن و ارائه محص ییتوانند به توانایم انیدهد که مشتر یا مر

 رود.باالتر  یان شمایمشتر یو وفادار تیرضا زانیمشود باعث می جهیباشند. در نت

 مورد نظر به اهداف رسیئن. تحقق منافع و 4

، یی. شناساوابسته است ریسکموثر  تیریبه اهداف مورد نظر به نحوه مد یابیها و دستموقع پروژه پایان بهاز  یمهم بخش

به شرکت شما اجازه . وجد استراتژی موثر کندیممشخص  عتریها را سریریپذ بیآس سکیر تیریمد یاستراتژو  یابیارز

پروژه مورد ه ب رسیدنامر شانس  نی، حذف کند. اندارند هیابازگشت سرم یرا که به سادگ ییهاتیها و فعالدهد پروژهیم

 دهد.یم شیشده را افزا ینیب شیپ یایو به دست آوردن مزا موثر یانتظار و عملکرد تجار

 یسودآور باال بردن میزان. 5

قابل  یمال ری، تأثافتداتفاق میبه نقض  هیشب یزیکه چغالبا زمانی است. ا یسودآور میزاناکثر مشاغل  یبرا برآیند نهایی

شرکت  یانیسالم ماندن خطوط پا یخطرات برا ریاعتبار و سا ،خطرات بازار، اعتبار، عملکرد تیریمد. وجود دارد یتوجه

 است. یاتیحامری بسیار شما 



 

 است؟ سکیر تیریمد یاستراتژ نیمسئول تدو یکس چه

 است سکیر تیریمد یاستراتژو توسعه  یابی، ارزییشناسا یعملکرد برا ایفرد  نیبهتر یچه کس که نیا مشخص نمودن

دارد.  گروه یهاتی، در دسترس بودن منابع و قابلیدگیچی، پ، ساختار شرکتتی، ماهبه دامنه یبستگ همیشه مشخص نیست.

 تیریمد تهیعضو کم کی تیاست؟ ممکن است مسئول سکیر تیریمد یاستراتژن یمسئول تدو یچه کسرسیم به این سوال می

، یریجهت گ برای یریگ میباشد. هنگام تصم سکیمتخصص ر کی، پروژه ریمد کی، یحسابرس میعضو ت کی،  سکیر

 به ان توجه شود: دیکه بانیز هست  یگریموارد د

 سکیر تیریمد یتوسعه استراتژهای مزیتو  هامحرک 

 پروژه لی، از شروع تا تکمانیپا ندیفرآ. 

 آورند. به وجود یشتریو ارزش ب نشیب قادرندکه  یگرید احزاب 

 سکیر تیریمد یاستراتژ نیمکان تدواو  یچگونگ 

 سکیر تیریمد یافزارها و ابزارها نرم  

 ها.افتهی یرسم یبررس انجام 

 ها.افتهیارائه  یبرا یبند زمان 

 

 سکیر تیریمد یندهایها و فرایاستراتژ

با هم سکیر تیریمد یکل ندیفرا لیتشک یکنند که برایرا دنبال م یمراحل مشابه سکیر تیریمد استراتژیهای تمامی پلن

 ادغام شده اند.



استفاده  سکیر یابیارز یکه برا ییارهای. معایجاد کنیدشود  یم یمراحل ط هیرا که بق یطیشرافراهم آورید. را  نهیزم

 تشریح شود. لیو تحل هیو ساختار تجز شود ایجادمی

، اثرگذاری منفی داشته باشدپروژه خاص شرکت  ایرا که ممکن است بر روند  یخطرات احتمال سازمان خطر. ییشناسا

 کند.یم فیو تعر ییشناسا

را  و نتایجی که به همراه دارداحتمال وقوع آنها سازمان ، مشخص شد سکیاز ر یکه انواع خاص یهنگام .سکیر لیتحل

مقاصد ها و روژهبر پ میزان تاثیرگذاری آنو  مورد از ریسکهر  شتریدرک ب سکیر اصلی آنالیزکند. هدف یم مشخص

 سازمان است.

شود. سپس یم یابیارز شتری، بآن یکل امدیهمراه با پ سکیوقوع ر یاحتمال کل نییپس از تع سکیسپس ر .سکیر یابیارز

 تصمیم بگیرد. ریخ ایقابل قبول است  سکیر نیا ایآ نکهیدر مورد ا سازمان قادر است

کاهش  یرا برا یطرحدر ادامه  کنند. می یابیخود را ارز یهاسکیر نیها باالترمرحله، شرکت نیا یدر ط .سکیر کاهش

 کنند. یم تهیهخطر خاص  یهاآنها با استفاده از کنترل

خطرات  مداوم یابینظارت و رد یبرا پلن عمومیخطرات و  ردگیریکاهش شامل  قسمتی از راهبرد .سکیبر ر نظارت

 بایستی آپدیت شوند. زین سکیر تیریمد یکل ندیو موجود است. فرا دیجد

مناسب از به گونه ای در هر مرحله  دیبا یخارج کسانی که سهم دار هستند چه افراد داخلی و چه .دیو مشورت کن ارتباط

 وارد شوند.در ارتباط و مشورت  سکیر تیریمدراهبرد 

 پاسخ دهد: ریبه سواالت ز دیبا سکیر تیریمد راهبردهای

 .دیریرا در نظر بگ یو هم کار فرد یتواند اشتباه باشد؟ هم محل کار را به طور کل یم یزیچ چه

 .دیریکوچک آن را در نظر بگ ای ادیز ری؟ احتمال وقوع و تأثگذاردمی ریبر سازمان تأث ها و مشکالتاین ریسک چگونه

 ؟ توان در نظر داشتاستراتژی برای آن می چه

 ؟ نیاز استهایی فعالیتضرر چه  ممانعت از اتفاق افتادن یبرا

 توان انجام داد؟یم ی، چه کارضرری اتفاق بیافتداگر 



 

 سخن پایانی

و کارآمد سازمان کمک  موثر، به عملکرد تیریمد ازیرد نخطرات مو ییبا شناسا سکیر لیو تحل هیتجز ندیفرا یریگ جهینت

 خود به نفع سازمان دارند. لیاز نظر پتانس سکیاقدامات کنترل ر تیبه اولو ازیکند. آنها نیم

 نیدهد. ایارائه م سکیر تیریو مد یابی، ارزییشناسا یساختارمند و منسجم برا کردیرو کی سکیر تیریمد یاستراتژ

 انجام شده است. دیاقدامات جد ایها شرفتیبر اساس پ یابیارز ینیمنظم و بازب یبه روزرسان یبرا ندیفرآ

 

و  رانیروز بازار ا طیشرا لیو بازار با تحل تیریعرصه مد نیاز متخصص یبا کمک جمع یدیگروه مشاوره س تیریمد

برنامه  ت،یریمد یهانهینو و اثربخش در زم یمختلف. مفتخر به کسب دستاورد یهاشیاصناف در گرا انیبا متول یهمراه

 است. دهیجهت ارتقاء کسب و کار گرد کپارچهیبازار و فروش  قاتیتحق ت،یچرخه فعال یزیر

 !باشدیکوچک و متوسط م عیاقتصاد صنا یگروه مشاوره، کمک به چرخه ها نیاز خدمات ا هدف

خود دارد. آنچه  یو پژوهش یتیرا در رزومه فعال یمتفاوت یو صنعت یخدمات یبا واحدها یسابقه همکار یدیمشاوره س گروه

کسب و کار، رشد کسب و کار تا  جادیا ده،یا یساز یاتیشود، خلق، پرورش، ظهور وعمل یانجام م یدیدر گروه مشاوره س

 . باشدیم ییمرحله شکوفا
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