
  2021در سال  سکیر تیریمد یاستراتژانواع 

 

 یو کاربردها ایمزا هااز آن وجود دارد که هر کدام سکیر تیریمد یاستراتژانواع  دیبداناین موضوع اهمیت دارد که 

 خاص خود را دارند. 

 یتجار یهاشیآزما

 تیریمد یاستراتژ نیا شود.محسوب می 2021های نزدیک و سالدر انواع استراتژی مدیریت ریسکهای تجاری از آزمایش

 it. از شودواقع می دیمف یاحتمال داتیمختلف تهدبرآیندهای  سنجیدن یبرا ((شودیچه م))یوهایسنار یدر اجرا سکیر

 هایگروه. کندتسلط پیدا می یبه خوب یتجار یهاشیدر انجام آزما یکاربرد هایتیماز  یاری، بسیابیبازاراکیپ گرفته تا 

 دهند.یانجام م یمال یارهایمع ریسا یابیارز ای هیبازگشت سرما ارزیابی یبرا را هاییآزمون نیهمچن یمال

 هینظر یاعتبار سنج

 به کارگیریبا این استراتژی  هستند. مدیریت ریسک انواع استراتژیبه عنوان یکی از  ینظر یاعتبارسنج راهبردهای

توسعه  یدیخدمات جد اید. اگر محصول گردمیکسب بازخورد بر اساس تجربه انجام  یبرا هاتیماز  یپرسشنامه و نظرسنج

 یبرا ییاز کاربران نهاوابسته م وسروقت ، میاست که بازخورد مستقمعقول ، صورت گرفته است ییها شرفتیپ ای افتهی

 شود. گرفتهبهتر خطرات  تیریمد جهیو در نت یطراح مشکالتو  یاحتمال یهاچالش تیریدم

 توسعه محصول قابل اجرا 

 تیریمد یاستراتژ کی. ستین ریمس نیبهتر شهیهم دهندنمایش میخوب را  خصوصیاتکه  دهیچیپ یهاستمیس گسترش

   سودمند است.آنها  انیاکثر مشتر یکه برا یاصل خصوصیاتها و ماژول به کارگیرین نرم افزار با خوب ، ساخت سکیر



 

 شده ییخطرات شناسا تفکیک

 یندهایفرآ ای یتیامن یهاشکاف مشخص کردن یبرا یخارج ای یتعامل با کمک داخل یاطالعات برا یفناور هایگروه

با  استراتژی مدیریت ریسک. به وجود آورندها یریپذ بیآس یبرا ییجااین  شاید روند. به این دلیل کهبه کار می وبیمع

، فعال  نهیوقوع نقض مخرب و پرهز یانتظار برا یبه جا دادیاز رو شیپ یتیخطرات امن یی، آنها در شناساکار نیانجام ا

 شوند.یم

 داده ها و آنالیز لیو تحل هیتجز

 سکیر لیو تحل هیتجز برای نمونه،خطرات مختلف هستند.  تیریو مد یابیدر ارز یدیکلفاکتورهای ها داده آنالیزو  گردآوری

و  یبه جداساز یفیکامل خطرات ک آنالیز و بررسیپروژه کمک کند. انجام  یخطرات احتمال ییبه شناسا قادر است یفیک

 کند.یمجدد آنها کمک م یابی، نظارت و ارزیدگیرس یبرا راهبردهایی نیخطرات و تدو یبند تیاولو

 و پاداش سکیر بررسی و آنالیز

 یپروژه کمک م یها میاست که به شرکت ها و ت سکیر یاستراتژ کیها در برابر پاداش ها  سکیر لیو تحل هیتجز انجام

تنها در مورد خطرات و  نیابتکار را کشف کنند. ا بیو معا ایپول ، مزا ایدر منابع ، زمان  یگذار هیکند تا قبل از سرما

رفته از دست  یفرصتها نهیدر مورد هز نشیبلکه در مورد ارائه ب - ستین ااستفاده از فرصته یبرا یگذار هیسرما یایمزا

 است.

 یاحتمال یزیبرنامه ر

است. شرکت  یاست ، به ندرت به اندازه کاف یکه داشتن برنامه عال یرود و در حال یم شیبه ندرت طبق برنامه پ زیچ همه

 یاحتمال یزیداشته باشند. برنامه ر یمتعدد یها نهیگز ایمختلف برنامه ها  یوهایکنند تا بر اساس سنار یزیبرنامه ر دیها با



انواع خطرات که ممکن  یبرا نیگزیجا یراه حل ها یزیشود و برنامه ر یم رابخ زیاست که همه چ نیا ینیب شیپ فقط

 کند. یکرده و خنث انیشما را نما یاست برنامه اصل

 

 سکیر تیریمددر   ها وهیش نیاستفاده از بهتر

 یو از پروژه ا گریبه صنعت د یاز صنعت هاشیوه. این رندیگیقرار م شیانجام کارها مورد آزما یها براوهیش نیبهتر اغلب

استراتژی  تی. در نهاکار مجدد نداردبه  یازیها نکند که شرکتیم نیتضم اهوهیش نیبهتر. متفاوت باشد گریبه پروژه د

 دهد.یخطرات را کاهش م مدیریت ریسک

 ییتوانا از امروز شتریهرگز ب .مهم بوده است یدر هر شرکت و صنعت تیموفق یبرا شهیهم موثر سکیر تیریمداستراتژی 

، زمان و منابع در پول موثر سکیر تیریمداستراتژی  دهد.تقلیل میاشتباه را  یهاخطرات، گام حیصح یابیو ارز ییشناسا

شرکت  یهاسکیر تیریشامل مد دیبا نیشما همچن سکیر مدیریت یاز استراتژ یکند. بخش مهمیم ییارزشمند صرفه جو

، ماش سکیر تیریمد یبرنامه ها یاثربخش شیافزااین امر باعث  .باشد کپارچهی سکیر تیریشما با استفاده از نرم افزار مد

  کند.راحت تر میشدن در معرض خطر را  انیو نما یهمکار

 دهایتهد نیو درآمد سازمان است. ا هیمربوط به سرما یدهایو کنترل تهد یابی، ارزییشناسا ندیفرا سکیر تیریمداستراتژی 

، حوادث کیاستراتژ تیریمد ی، خطاهایقانون یهای، بدهیمال نانی، از جمله عدم اطماز منابع مختلف قادر است ، خطرات ای

 سکیر تیریمد یها یاطالعات و خطرات مربوط به داده ها و استراتژ یناورف تیامن داتیشود. تهد یناش یعیطب یایو بال

 شده است.  لیتبد یتالیجید یشرکت ها یاصل تیکاهش آنها ، به اولو یبرا

 

 نهیشرکت هز یتواند برایم ها. این ریسکو مضر روبرو است رمنتظرهیغ یدادهایبا خطر رو یکسب و کار و سازمان هر

تا با  کندایجاد میفرصت را  نیها اسازمان رایب سکیر تیریمداستراتژی آن شود.  یدائم یلیباعث تعط ایداشته باشد 

 شوند. ماده، آقبل از وقوع یاضاف یهانهیکاهش خطرات و هز



 استراتژی مدیریت ریسک تیاهممیزان 

سازمان  کیمختلف قبل از وقوع ،  یاحتمال یدادهایرو ایو در نظر گرفتن خطرات  سکیر تیریبرنامه مد کی یاجرا با

 تیریمد یبرنامه قو کیاست که  لیدل نیبه ا نیخود محافظت کند. ا ندهیکرده و از آ ییخود صرفه جو نهیتواند در هز یم

 ری، در صورت وقوع تأثکند جادیا یاحتمال داتیاز تهد یریجلوگ یرا برا ییکند تا روش ها یشرکت کمک م کیبه  سکیر

سازد تا در  یرا قادر م ، سازمان ها سکیدر درک و کنترل ر ییتوانا نی. ادیایکنار ب جیآنها را به حداقل برساند و با نتا

که به طور خاص  یقو یتشرک تی، اصول حاکمنیداشته باشند. عالوه بر ا یشتریب نانیخود اطم یتجار یها یریگ میتصم

 به اهداف خود کمک کند. دنیتواند به شرکت در رس یمتمرکز است م سکیر تیریبر مد

 استراتژی مدیریت ریسک یکردهایرو

که  راهبردهای متفا.تی وجود دارد ،استراتژی مدیریت ریسک ندیفرآ یخطرات خاص شرکت و اجرا ییاز شناسا پس

 را انتخاب کنند. ازمیان آنها بهترین سازدها را قادر میسازمان

به به  سکیاز ر دوری یاستراتژ کی، است ریها به ندرت امکان پذ سکیکه حذف کامل همه ر یدر حال سکیاز ر اجتناب

  .را منحرف کند دهایتهد تا جایی که میشود نوعی برنامه ریزی شده است

 آید را کاهش دهند.پیش می یرا که خطرات خاص هاییزیان زانیم ها تصمیم دارندسازمان یخطر. گاه به حداقل رساندن

 .دیآ یکاهش دامنه آن به دست م ایشرکت  ندیفرا ایپروژه  یطرح کل کیاز  یخاص یهاجنبه میامر با تنظ نیا

 میتصم ها. ساطمانارزش آن را دارد یخطر از نظر تجار کیکه  رندیگیم میها تصماوقات، شرکت یگاه سکیر حفظ

 یهانهیاز هز شتریشده پروژه ب ینیب شیمقابله کنند. اگر سود پ یرا حفظ کرده و با هرگونه عواقب احتمال سکیکه ر رندیگیم

 سک خود را حفظ خواهند کرد.یاز ر یغلب سطح خاصا هاسازمان، آن باشد یاحتمال سکیر

ISO  کندیم هیرا توص ریموارد ز استراتژی مدیریت ریسکیا استاندارهای: 

 کند. جادیسازمان ارزش ا یبرا دیبا ندیفرا نیا 

 باشد. یسازمان ندیاز کل فرا ریناپذ ییجدا یبخش دیبا نیا 

 شرکت نقش داشته باشد. یکل یریگ میدر تصم دیبا نیا 

 را برطرف کند. تیهرگونه عدم قطع حیبه طور صر دیبا 

 منظم و ساختارمند باشد. دیبا 

 اطالعات موجود باشد. نیبر اساس بهتر دیبا 

 متناسب با پروژه باشد. دیبا 

 ردیرا در نظر بگ یاحتمال ی، از جمله خطاها یعوامل انسان دیبا نیا. 

 شفاف و همه جانبه باشد. دیبا 

 سازگار باشد. رییبا تغ دیبا 

 ردیبه طور مداوم تحت نظارت و بهبود قرار گ دیبا. 

 یها در اجرابه سازمان گسترش پیدا کرده است. به این علت کهو موارد مشابه آن در سراسر جهان  ISO یستانداردهاا

 جادیا استراتژی مدیریت ریسکاستاندارهای  یبرا ییکمک کند. هدف نها سکیر تیریمد یها وهیش نیبهتر کیستماتیس

  موثر و مفیذ این استراتژی است. یاجرا یمشترک برا یندهایها و فراچارچوب

شوند. آنها یشناخته م تیصنعت مورد نظر به رسم یگروه ها ای یالملل نیب ینظارت یاستانداردها اغلب توسط نهادها نیا

 باشند.  یتجار سکیمنابع ر عیشوند تا منعکس کننده سریو به روز م لیبه طور منظم تکم نیهمچن

 



 

 پرهیز کرد.از آنها  B2B یابیدر بازار دیکه با نکاتی

 شما هستند یهمه مشتر نکهی( با فرض ا1

تواند یخدمات شما نماشتباه بزرگ است.  کیبه همه بفروشند  این امکان را دارند نکهی، تصور اB2Bفروشندگان  یبرا

 دی! شما بادیبازار هدف خود را بشناس دی، باامر نیاز ا یریجلوگ یانجام دهد. برا دیهمه را برطرف کند و نبا یازهاین

 !دیریبا آنها تماس بگ یبه راحت دیتوان ی، مدیشناسیکه هدف خود را م یهنگام. دیخود را درک کن یمشتر یازهاین

 گرفتن قدرت ارتباطات دهی( ناد2

مناسب را با توجه به  یهاپاسخ دیپاسخگو باش دیشما با برود. نیتجارت شما از ب گرددموجب می انیاز مشتردوری 

است. قدرت  ریامکان پذ موثرتنها با ارتباط  دی، مراقب زبان خود باشدیکه پاسخگو هست یحال در. دیآنها ارائه ده یازهاین

 !دیریارتباط را دست کم نگ

 یاجتماع یها( برخورد نادرست با رسانه3

 . دیفعال باش یاجتماع یهادر هر بستر رسانه دیخواه یدانم که شما م یم من

  د؟یآن دار یبرا یکار کاف یروین ایآ

 نی. ادیمختلف مشخص کن یخود را در مورد کانال ها کردیرو دیشما باتجارت شما مناسب است؟  یبرا برنامه ایهر  ایآ

 بهکه  یانیبا مشتر دیکه بتوان دیکن دایرا پ یبستر نیاست. بهتر انی، بلکه در ارتباط با مشترستیفقط در مورد فعال بودن ن

 . دیده شیو تعامل خود را در آن کانال افزا دیریکسب و کار شما عالقه دارند تماس بگ

 یمیقد یهایبه فناور یبندیپا( 4



ممکن است به اهداف شرکت شما  یمیقد ی، روشها نیکرد ممکن است اکنون کار نکند. همچنیکار م شیسال پآنچه ده 

 یها یکه فناور دیمطمئن باش دیتوان ی. شما نمدیرا امتحان کن دیجد یهاها، کانال ها و روشیفناور دیپاسخ ندهد. شما با

 .کار خواهند کرد دیجد

 فیاز حد معامالت و تخف شیارائه ب( 5

، ارزش شرکت شما متیآوردن مکالمه به ق نییاست. پا ادیز یهافیارائه تخف هامرسوم در سازماناز اشتباهات  گرید یکی

از آنها استقبال  شاید، کنندیم یداریخر نییپا متیق لیخدمات شما را فقط به دل ایکه محصول  یانیدهد. مشتریرا کاهش م

 .متی، نه قدهندیم تیشما اهم یشده برا جادیکه به ارزش ا دیتمرکز کن یانیبر مشتر دیشما بانکنند. 

 مدیریت ریسک ی( فقدان استراتژ6

اهداف خود را مشخص  دی. شما بادیشویراه گم م نی، در ادیرا بدون هدف مشخص انجام ده یابیبازار یهاتیفعال اگر

 . دیکن میبه آنها ترس دنیرس یرا برا یریکرده و مس

 شی( عدم آزما7

 یمعن نی، به اردیگیکه هر روز در معرض نور روز قرار م دیمنابع انجام نده نیخود را در مورد همه ا شاتیآزما اگر

 یو استراتژ دیریبگ یدرست ماتیسازد تا تصم یشما را قادر م شیآزما .دیدهیفرصت بزرگ را از دست م کیاست که 

 . دیخود را بهبود بخش یابیبازار یها

 نامربوط یمحتوا دی( تول8

شرکت شما خواهد بود. قبل از  یچالش بزرگ برا کی نی، ادهندیکه پاسخ نم دیرا منتشر کن یاگر به طور مداوم مطالب

 . دیبده بمناس یخود پاسخ ها انیدر مطالب خود به مشتر دیکن ی. سعدیفکر کن قیمحتوا دق جادیا

 تیگرفتن وب سا دهی( ناد9

 یندارم." در واقع ، شما درست م کیش تیوب سا کیبه  یازین نیدارم ، بنابرا ی"من خدمات خوب دیاست فکر کن ممکن

 ی، محتوانیهمچن. دیآن غافل نشو یباشد. از طرح و محتوا یکاف دیندارد بلکه با یبه فانتز یازیشما ن تی. وب سادییگو

 جانیو ه یشجذاب باشد که باعث شود سرنخ ها نسبت به مرور آن اقدام کنند. مطالب آموز یبه اندازه ا دیشما با تیوب سا

 .دیرا به اشتراک بگذار نارهایوب ایوبالگ ، راهنماها  یمانند پست ها زیانگ

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 یدمختلف. مفتخر به کسب دستاور 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.  یو پژوهش یتیرا در رزومه فعال یمتفاوت یو صنعت یخدمات یبا واحدها یسابقه همکار یدیمشاوره س گروه

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

 . باشدیم ییکار تا مرحله شکوفا
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