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  :مقدمه

تحوالت عمده در محیط کسب و کار، مثل جهانی شدن کسب و کار و سرعت باالي 

. تغییرات در فناوري، باعث افزایش رقابت و دشواري مدیریت در سازمانها گردیده است

بخش ریسک هاي موجود بر مدیریت ریسک مؤثردر این شرایط سخت وخاص وپیچیده 

عدم اطمینان محیطی به عبارت دیگر. تصمیم گیري را تشکیل می دهدمهمی از فرایند 

براي . و شدت رقابت سازمانها و مدیران، آنها را با چالشهاي متعدد مواجه ساخته است

مدیر مؤثر این چالشها، رویکردهاي نوین مدیریت و شایستگیهاي خاص طرح و توصیه 

ي جدید است که براي تقویت شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردها. شده است

به طورکلی، ریسک با مفهوم . و ارتقاي اثربخشی سازمانها مورد استفاده قرار می گیرد

احتمال متحمل زیان و یا عدم اطمینان شناخته می شود که انواع مختلف و طبقه 

ها ریسک سوداگرانه و ریسک خطرناک  بندي  یکی از این طبقه. بندیهاي متنوع دارد

می اشکال ریسک شامل عناصر مشترکی چون محتوا، فعالیت، شرایط و تما. است

مدیریت . طبقه بندي دیگر ریسک استراتژیک و ریسک عملیاتی است. پیامدها هستند

ریسک به مفهوم سنجش ریسک و سپس اتخاذ راهبردهایی براي مدیریت ریسک 

تقسیم است که  انواع ریسک ها برحسب احتمال وقوع و تأثیر آنها قابل. داللت دارد

انتقال، اجتناب، کاهش و (هاي مناسب  نتیجه آن پورتفوي ریسک و اعمال استراتژي

  . است) پذیرش

  

  

  

  

  

  

  



 

  تعریف ریسک و انواع آن

اگرچه . برای درک طبیعت ریسک، ابتدا باید از تعریف آن آغاز کرد: تعریف ریسک

ریفی که در ادامه ارائه تفاوتهای فراوانی در چگونگی تعریف ریسک وجود دارد، ولی تع

ریسک یعنی احتمال متحمل شدن : دهد طور مختصر ماهیت آن را نشان می شود، به می

  :این تعریف شامل دو جنبه اصلی از ریسک است). DOROFEE-96( زیان

  مقدار زیان می بایست ممکن باشد *

  .بایست وجود داشته باشد عدم اطمینان در رابطه با آن زیان نیز می* 

صورت روشن به دو جنبه آن، یعنی زیان و  کثر تعاریفی که از ریسک شده است، بهدر ا

صورت  آن، یعنی انتخاب، معموًال به هولی سومین جنب. عدم اطمینان، اشاره شده است

که منظور از انتخاب، چگونگی توجه نمودن به آن  ضمنی مورد اشاره قرار می گیرد

تر آن 'ک و مبنایی برای بررسی عمیقاین سه شرط، پایه های اساسی ریس. است

  .هستند

  :انواع مختلف ریسک

اصطالح ریسک بصورت گسترده ای مورد استفاده قرار  می دانیم که در حال حاضر

گیرد، ولی مخاطبان مختلف اغلب تعبیرهای نسبتاً مختلفی ازآن دارند  می

)KLOMAN-90 .(ریسک  برای مثال، شیوه ارتباط ریسک با فرصت به شرایط تلقی

یان را ز هبعضی اوقات، یک وضعیت هم فرصت سودآوری و هم امکان بالقو. بستگی دارد

موارد دیگر، فرصت سودآوری وجود ندارد، تنها امکان در ولی. فراهم می سازد نماید

عی دیگر بنابراین ریسک می تواند دارای دو نوع تقسیم فر. زیان موجود استه بالقو

  :باشد

  ریسک سوداگرانه* 

  ریسک خطرناک* 

شما می توانید یک سودآوری تحقق یافته یا بهبودی در روال  ریسک سودا گرانه،در  

طور همزمان نیز امکان بالقوه ای  و به. شرایط نسبت به وضع موجودتان داشته باشید

قمار . یک زیان یا بدتر شدن شرایط نسبت به وضع موجود را داشته باشید هبرای تجرب

وقتی شما یک شرط بندی انجام . نجام یک ریسک سوداگرانه استبازی یک مثال از ا

دست آوردن پول بیشتر در مقابل انتظار از دست دادن  بایست احتمال به می دهید، می



 

در این مثال، هدف کلی افزایش . میزان شرط بندی تان، مورد ارزیابی قرار دهید

ساختن یک  منظور فراهمثروتتان است، و تمایل شما به سرمایه گذاری در ریسک، به 

  .فرصت سودآورانه است

زیان به همراه دارد و هیچ فرصتی  هفقط یک امکان بالقو ریسک خطرناكدر مقابل، 

چگونگی در نظر گرفتن امنیت،  برای مثال، به. برای بهبود روال شرایط فراهم نمی سازد

از اشیاء  فرض کنید که شما نگران محافظت. عنوان یک ریسک خطرناک توجه کنند به

هدف اصلی شما در این مثال، اطمینان . با ارزشی باشید که در خانه نگهداری می شوند

. از عدم دستبرد به اشیاء موجود در منزل شما بدون اطالع و اجازه از جانب شماست

بعد از بررسی میزان کیفیت امنیت اشیاء، امکان دارد که شما تصمیم به نصب یک 

توجه . منظور جلوگیری از ورود دزد و سرقت اشیاء بگیرید ن بهسیستم امنیتی در منزلتا

امکان  هکنید که هدف در این مثال، طبق تعریف، تنها تمرکز ریسک بر روی محدود

در اکثر شرایط مناسب، شما تنها آنچه را که هم اکنون مالک آن . زیان است هبالقو

  .دآوری وجود نداردای برای سو و هیچ امکان بالقوه. هستید، محافظت می کنید

واسطه جلوگیری از عواقب ناخوشایند  در این مثال، شما تمایل به کسب آرامش خاطر به

عنوان احساس امنیت بیشتر، تعیین کننده شرایطی  هدف شما به. ورود به منزلتان دارید

بعد از تجزیه و تحلیل شرایط، شما ممکن است . است که ریسک منظور می شود

منظور ایجاد موانع برای سارقان  سیستم امنیتی در منزلتان بهتصمیم به نصب یک 

ممکن است اینگونه استدالل کنید که افزایش امنیت احتماًال برای شما احساس . بگیرید

شود که  امنیت بیشتری به ارمغان خواهد آورد و متعاقبًا باعث کسب آرامش خاطرمی

ه سرمایه گذاری مالی در یک در این مثال، شما تمایل ب. دنبال آن هستید شما به

سیستم امنیتی به منظور فراهم آوردن یک فرصت احساس امنیت بیشتر برای خود 

ریسک امنیتی در این مثال، سوداگرانه است زیرا در این مورد میزان تحمل برای . دارید

عنوان مثال، مقدار پولی که شما تمایل دارید در یک سیستم امنیتی سرمایه  به(ریسک 

عنوان مثال، کسب آرامش  به(با میزان عالقه شما برای تحقق یک فرصت ) کنید گذاری

صورت کامالً مشخص و روشنی قابل طبقه  بنابراین، ریسک به.در توازن است) خاطر

عنوان سوداگرانه و خطرناک بر مبنای نوع آن نیست، بلکه بر اساس شرایطی  بندی به



 

 شکل شماره یک…………………است  که آن ادراک می شود، قابل دسته بندی

  

  

  مفاهیم مرتبط با ریسک

خاصیت ذاتی یک ماده وعامل صدمه زننده می باشد که بصورت های مختلف : خطر

  .می شود نظیر عوامل شیمیایی، بیولوژیکی ویا مکانیکی ظاهر

عواملی که حادثه تلقی نمی شوند ولی می توانند زمینه واحتمال : شرایط خطرآفرین

  .وقوع حوادث وبروز خسارت را فراهم نمایند 

  .شرایطی است که ظرفیت نهایی آسیب رسانی بصورت بالقوه وجود دارد: مخاطره

  وقوع پیشامدی که حتمی است  :احتمال

  ارد وقوع پیشامدی که احتمال وقوع د

وقوع پیشامدی که امری نسبی است ومقدار آن بین صفرویک متغیراست وهرچه بیشتر 

وهرچه بصفر نزدیک تر باشد . به سمت یک نزدیک باشد وقوع آن محتمل تر است

درحالت صفرویک یک قطعیت وجود خواهد داشت . احتمال وقوع آن کمتر  خواهدبود

  .وع آن اظهار نطر نمودوبا اطمینان می توان درمورد وقوع یا عدم وق



 

در مواردی که احتمال وقوع بیش از صفروکمتر از یک باشد با تردید روبرو می 

  .خصوصا در زمانی که احتمال وقوع در عدد نیم واقع شود.شویم

ن شکی است که فرد در ارتباط با توانایی خود برای پیش عدم اطمینا  : عدم اطمینان

بدین صورت هرچه فرد از توانایی پیش بینی  .بینی برخی پیشامدهای محتمل  دارد

پس عدم اطمینان برخالف . بیشتری برخوردارباشد  باخطر کمتری روبرو می گردد

ریسک امری ذهنی ومربوط به  برداشت وبراورد فرداز یک موقعیت عینی توام با احتمال 

  .وقوع خطر است

  :طبقه بندی ریسک ها براساس شرایط وقوع ریسک 

ریسکی می باشد که براثربروز  ): pure risk( ي واقعی یاخالصریسک ها -الف

خطرهای فیزیکی بوجود آمده واثرتخریبی برجای می گذارد ونتیجه اش صرفا خسارت 

همیشه ناخوشایند وزیان بار می باشند ،قابلیت پیش  :این ریسک ها معموال :می باشد

  هداری ریسک وجود ندارد بینی آن وجود دارد،ماهیت بیمه شدن دارد و تمایلی به نگ

  : طبقه بندی ریسک های خالص

ریسک هایی هستند که واقعی نیستند :   subjective riskریسک های ذهنی - 1

شدت وضعف این ریسک ها بستگی به باورها نگرانی وعدم اطمینان فرد .وخیالی هستند

ن دربرخورد باآن وقوع این ریسک ها وابعاد آنها قابل اندازه گیری نبوده وبیمه گرا.دارد

  .نتایج پذیرش این ریسک ها می تواند فاجعه امیز باشد .با احتیاط عمل می کنند

ریسک هایی هستند که در عالم واقع امکان بروز دارد ودر صورت : ریسک های عینی- 2

ریسک  ریسک عام و: وقوع موجب ورود زیان می گردد وبه دودسته تقسیم می گردد

  خاص

  ت وقوع بر تعداد زیادی افراد تاثیر خواهد گذاشتدر صور:ریسک عام- 1- 2

در محدوده کوچکی اتفاق می افتد وافراد کمی را تحت تاثیر قرار : ریسک خاص- 2- 2

  می دهد



 

ریسک هایی هستند که انگیزه اقتصادی در پیدایش : ریسک های سوداگرانه یا پویا - ب

در اینگونه ریسک ها . شودآنها تاثیر دارد ودرصورت وقوع می تواند موجب سود یا زیان 

برخالف ریسک های واقعی فرد در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن تصمیم می 

  .گیرد 

  :واکنش افراد درقبال ریسک ها

واکنش .افراد واکنش های متفاوتی در قبال بروز ریسک ها از خود نشان می دهند 

در این . هرفرد نسبت به ریسک تصمیمی است که وی در شرایط نامطمئن می گیرد

شرایط برخی ریسک پذیر وبرخی ریسک گریز هستند وبهمین علت واکنش افراد 

  .بایکدیگر متفاوت است

سازمان ها برای سهولت در تصمیم گیری مدیریت ریسک از افراد : نکته جالب اینکه 

ریسک پذیر ومنطقی استقاده می کنند تا به نتایج مثبت تری دست پیدا کنند ودر بازار 

  .فق تر از رقبا عمل نمایندرقابت مو

  فرایند تصمیم گیري در مدیریت ریسکمراحل 

  : تشخیص ریسکشناسایی و -الف

  :روش های شناسائی ریسک  

  شناسائی خطر -الف

باید مدیر ریسک تک تک ریسک ها واجزاء ریسک هارارا از نزدیک بشناسـد وبدانـد   

به عوامل مختلف نظیـر  که ممکن است  در طول فعالیت  روزمره  سازمان  با توجه 

لـزوم  همگـامی بـا تغییـرات     (عوامل محیطی ریسک پیچیده تر یا سـاده تـر شـود    

شناسائی خطر از دو طریق بازدید فیزیکی و تهیه پرسشنامه معموال انجـام  )  ریسک

  :می شود 

  ):بازرسی فیزیکی(بازدید مستقیم 

  : در بازدید  ها مورد مشاهده قرار می گیرندمعموال موارد زیر 

  ساختمان

  )صاعقه وبرق  تولید صنعتی( برق 



 

  )باد وبخار(سیستم های تحت فشار 

  ریسک های حین عملیات تولید  

  ماشین االت وسرویس ونگهداری آنها

  ...انبارش مواد اولیه ،محصوالت  و.نگهداری 

  ریسک های اماکن مجاور

  ) Act Of God(خطرات طبیعی 

  رفتار پرسنل            

  )چک لیست(امه تهیه پرسشن

این چک لیست ها در قالب روش های ارزیابی ریسک مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد      

  ) ونقش اساسی دارند

  :این چک لیست ها می توانند

  برای بررسی عوامل خطر آفرین  در واحد های مختلف باشند 

  شناسائی افراد در معرض ریسک

  :می شوند  یافته های در مورد  با این چک لیست ها یافته های  ارزیابی حریق ثبت 

  خطرات موجود

  کنترل های انجام کذفته 

  ریسک های کنترل نشده 

  پیشنهادات بهبود ریسک 

در شناسائی ریسک میزان جدی بودن  ریسک بر دارائیها وافراد سازمان بررسـی   : نکته

ثیـر  ریسکها تجزیه  می شوند  وعوامل  واجزاء آن شناخته می شوند  وتـا   -   می شود

  .آنها بر وقوع  حوادث بررسی می شود

  : ریسکواندازه گیري ارزیابی -ب

  عملکرد وتصمیم گیري درمدیریت ریسک ارزیابی

نماینـد  ارزیـابی    در شرایط عدم  اطمینـان تصـمیم گیـری  مـی    چون مدیران ریسک 

چـون ممکـن اسـت در    .عملکردآنها در کوتاه مدت  نه درست ونه قابل اجرا می باشـد   

مدت  نتیجه مطلوب را نداشته  باشد  اما در دراز مدت  بهترین تصمیم باشد  یـا   کوتاه

  بالعکس 



 

شمار ریسک بروز خسارت ناشی از رانندگی با خودرو خود را  اگر به شرکت : بطور مثال 

بیمه واگذار نکنید ممکن است در سال اول خسارتی نبینید واین پس انداز شما تصمیم 

اما ممکن است در سالهای بعد یک حادثه وخسـارت سـنگین   گیری درستی تلقی شود 

  .پیش روی داشته باشید 

ن عمـل کنـد   آتصمیم گری ریسک الگوی مشخصی ندارد  تا مدیر بر اسـاس   :یاداوری

می تواند از یکسری روش ها برای ارزیابی ریسک اسـتفاده   هم نتیجه بگیرد اما% 100.و

  :ایت نماید را نیز در این روش ها رعقاعده  کند وچند

حداکثر خسارتی که می توانـد   :  هرگز بیش از  آنچه می تواند ریسک نکند - 1

سازمان  از منـابع مـالی اش جبـران کنـد را در نظـر بگیـرد  وتنهـا ریسـکی را         

  نگهداری نماید که تواتر آن کم  ومیزان خسارت وارده در کنترل است 

یسـک نبایـد   مـدیر ر : نپذیرفتن  ریسک زیاد براي  کسب منافع کوچـک  - 2

تصمیمی بگیرد که منافه چندانی ندارد  وبر عکس سـازمان را در معـرض زیـان    

 های بزرگ نیز قرار می دهد
کم کردن هزینه اموزش پرسنل  یا کاهش هزینه  شـارژ کپسـول هـای اطفـا     : مثال

  حریق در محل کار

  برای این  امر باید :  درک واقعی از احتمال وقوع حوادث - 3

  ریسک را کم تلقی نکند واصطالحا از وقوع خطر غفلت نکنداحتمال وقوع  -الف

چراکـه در ایـن حالـت    .شدت ریسک  را کمتر از مقـدار واقعـی بـراورد نکنـد       -ب

خسارت بالقوه کمتر از واقعیت براورد پیش بینی می شـود ومـدیر ، ریسـک را نـزد     

ن خسارت  حال در صورت بروز ریسک  با شدت باال برای تامی.سازمان نگاه می دارد 

  چون پیش بینی کم بوده است  سازمان با بحران  یا مشکل مواجه خواهد شد 

  متوسط هر خسارت * تواتر ؟= خسارت مورد انتظار

  

  :سوال است  3الزمه شناسائی ریسک پاسخ به 

کسی ویا چه چیزی مـی توانـد آسـیب     -2   آیا منبع آسیب رسان وجود دارد ؟ - 1

 فتد؟نه اتفاق می اچگو -3   ببیند ؟
    



 

در تحلیل وارزیابی ریسک ما دو مرحلـه خـواهیم داشـت کـه       تحلیل ریسک -ج

  )براساس سابقه وامار خسارت های قبلی تصمیم  گیری می شود(بصورت کمی 

ارد ولی تجربه نشـان مـی دهـد اگـر     دسابقه خسارت قبلی وجود  ن( بصورت کیفی 

  ).خسارت اتفاق بیافتد خسارت سنکین خواهد بود 

  :رزیابی ریسک ما نیاز داریم  تا دو عامل مهم را اندازه گیری نمائیم برای ا

   FERQUENCY) احتمال وفراوانی وقوع حادثه(  تواتر - 1

 SEVERITY) در اثر حادثهشدت میزان خسارت وارده ( شدت - 2
ریسک از حاصلضرب تواتر در شدت ریسک بدست مـی ایـد کـه البتـه عـدد      اندازه 

د  بلکه تنها در مقایسه  با عدد حاصله از روش انجـام   حاصله به تنهایی مفهومی ندار

  دیگر کار  باید  آنرا اندازه گیری نمود 

شما برای رفتن  از تهران به مشهد با دو وسیله خودرو زمینی  وهواپیما  :  ساده مثال

  .دو انتخاب دارید 

در این حالت بر اساس بررسی های انجام شده  شدت میزان خسارت در اثـر وقـوع   

وتواتر آن با توجه به سوابق  موجود  سـوانح  هـوائی     70حادثه برای هواپیما  عدد 

بوده است در ایـن حالـت     12در کشور و وضعیت  ایرالین ها  در طول سال  معادل 

  خواهد بود   840: عدد ریسک  شما در صورت مسافرت با هواپیما معادل

در اثـر وقـوع حادثـه بـرای     حال  براساس بررسی انجام شده  شدت میزان خسارت 

وتواتر آن با توجه به سوابق  موجود  سـوانح   تصـادفات در     30خودرو زمینی عدد 

در این حالت  عدد ریسک  شـما در   بوده است  12 00کشور در طول سال  معادل

  خواهد بود   3600:صورت مسافرت با  اتومبیل  معادل

د مخاطرات سوانح هوائی  اسـتفاده  در نتیجه ارزیابی ها نشان می دهد  علیرغم وجو

  .از هواپیما برای مسافرت به مشهد کم خطر تر است 

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

ما برای ارزیابی ریسک روش های مختلف  وزیادی داریم  که از جمله آنها می توان 

  اشاره نمود  ...درخت خطا و.به  روش فرانک مورگان 

ت مشاهدات فیزیکـی  طبقه بندی خطرات وچک لیست های ثب اساس این روش ها

  :هستند 

  

  جدول طبقه بندي شدت خسارت

  شرح آسیب وارده   شدت ریسک   ردیف

قابل صرف نظر   1

  کردن 

  اکثرا بدون وارد شدن  خسارت می باشد 

نهایی یا قابل   2

  تحمل

  منجر به وارد شدن  آسیب جزئی می گردد

سبب موجب وارد  شدن  آسیب بزرگ می گردد  ولی  CRITICAL(بحرانی  3

  فروپاشی سازمان نمی شود

 فاجعه آمیز  4
CATASTROPHIC 

  منجر به فروپاشی کامل سازمان می گردد

  

   هاي مدیریت ریسک استراتژي

  

ریسک در یک یا  ههای ادار ها شناسایی و ارزیابی شدند، تمامی تکنیک وقتی که ریسک

  : اصلی قرار می گیرند هچند طبقه از چهار طبق

  انتقال* 

  اجتناب* 

  )یا تسکین(کاهش * 

  ) یا نگهداری(پذیرش * 



 

بعضی از آنها ممکن است . ها شاید امکان پذیر نباشد استفاده مطلوب از این استراتژی

مستلزم بده بستانهایی باشد که برای فرد یا سازمانی که در زمینه مدیریت ریسک 

  .تصمیم گیری می کند، قابل قبول نباشد

استراتژی اجتناب، یعنی انجام ندادن فعالیتی که باعث ریسک : اجتناب از ریسک

عنوان مثال ممکن است که یک دارایی خریداری نگردد یا ورود به یک کسب  به. شود می

مثال . و کار مورد چشم پوشی قرار گیرد، تا از مشکالت و دردسرهای آنها اجتناب شود

. ریسک سرقت آن اجتناب شوددیگر در این زمینه، پرواز نکردن هواپیماست، تا از 

نظر می رسد راه حلی برای تمامی ریسکهاست، ولی اجتناب از  استراتژی اجتناب به

ریسک همچنین به معنی زیاندهی در مورد سودآوریهای بالقوه ای است که امکان دارد 

داخل نشدن به یک بازار به منظور اجتناب از . واسطه پذیرش آن ریسک حاصل شود به

  .نین احتمال کسب سودآوری را ضایع می کندریسک، همچ

کارگیری شیوه هایی که باعث کاهش شدت  استراتژی کاهش، یعنی به: کاهش ریسک

عنوان مثال می توان به کپسول های آتش نشانی که برای فرونشاندن  به. زیان می شود

 .آتش طراحی گردیده اند، اشاره کرد که ریسک زیان ناشی از آتش را کاهش می دهد

خسارات ناشی از آب شود و در  ?این شیوه ممکن است باعث زیانهای بیشتری بواسط

سیستم هالوژنی جلوگیری کننده از آتش ممکن . نتیجه امکان دارد که مناسب نباشد

عنوان یک عامل بازدارنده  است آن ریسک را کاهش دهد، ولی هزینه آن امکان دارد، به

  .از انتخاب آن استراتژی جلوگیری کند

در . استراتژی پذیرش، یعنی قبول زیان وقتی که آن رخ می دهد: پذیرش ریسک

پذیرش ریسک یک . تضمینی یا تضمین شخصی در این طبقه جای می گیرد- واقع خود

های کوچک است که هزینه حفاظت در مقابل ریسک  استراتژی قابل قبول برای ریسک

هایی که قابل  کلیه ریسک. صله باشدممکن است از نظر زمانی بیشتر از کلیه زیانهای حا

هایی می شود  اینها شامل ریسک. اجتناب و انتقال نیستند، ضرورتاً قابل پذیرش هستند

که خیلی بزرگ هستند که یا محافظت در مقابل آن امکان پذیر نیست یا پرداخت 

خاطر ویژگیهایش و عدم  در این زمینه، جنگ به. هزینه بیمه آن شاید عملی نباشد

همچنین هر مقداری از . هایش، مثالی مناسبی است ود تضمین نسبت به ریسکوج

. زیاندهی بالقوه عالوه بر مقدار تضمین شده، ریسک پذیرفته شده محسوب می شود

همچنین ممکن است این حالت قابل قبول باشد در صورتی که امکان تحقق زیانهای 



 

شش بیشتر، خیلی زیاد باشد سنگین، کم باشد یا هزینه بیمه کردن برای مقدار پو

  .طوری که مانع بزرگی برای اهداف سازمانی ایجاد کند به

استراتژی انتقال، یعنی موجب شدن اینکه بخش دیگری ریسک را : انتقال ریسک

بیمه کردن، یک نوع . قبول کند، معموًال بوسیله بستن قرارداد یا انجام اقدامات احتیاطی

در موارد دیگر این امر . ا استفاده از بستن قرار داد استاز استراتژی های انتقال ریسک ب

بواسطه قراردادهای کالمی انجام می گیرد که ریسک را به بخشهای دیگر بدون 

معموًال بار مسئولیت در میان سازندگان . پرداختی بابت حق بیمه، انتقال می دهد

یگر، استفاده از از سوی د. ساختمان یا دیگر سازندگان بدین صورت انتقال می یابد

گذاریهای مالی، یک نمونه از چگونگی انجام اقدامات  وضعیتهای تعدیل کننده در سرمایه

  . ریسک از نظر مالی است هاحتیاطی توسط شرکتها، به منظور ادار

پذیرش . بعضی از روشهای اداره نمودن ریسک، در تمامی طبقات جای می گیرند

سک توسط گروه، ولی توزیع آن در کل جمعی ریسک از لحاظ فنی یعنی تحمل ری

که این وضعیت متفاوت از بیمه . گروه، یعنی انتقال ریسک در میان افراد عضو در گروه

شود،  سنتی است، که در آن هیچ حق بیمه ای پیشاپیش میان اعضای گروه مبادله نمی

  . ولی در عوض زیان حاصله به حساب تمام اعضای گروه گذاشته می شود

  زیابی ریسکیک مدل ار

کوشـد تـا حـد ممکـن خطـرات بـالقوه موجـود در         در ارزیابی ریسک روش تحلیلی است که می FMEAتعریف  

شود و همچنین علل و اثرات مرتبط با آن را شناسـایی و رتبـه بنـدی     ای که در آن ارزیابی ریسک انجام می محدوده

  .کند

    تشریح مراحل انجام کار  

شود باید کامالً  سایت یا مکانی که در آن ارزیابی ریسک انجام می  : ه فرایندجمع آوري اطالعات مربوط ب - 1

  . ها و فرایندها به دقت بررسی شود شناسایی و نحوه فعالیت

که ایمنی را تهدید می کند باید ... تمام خطراتی محیطی ، تجهیزاتی ، مواد ، انسانی و:تعیین خطرات بالقوه - 2  

   . بایست مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد الت هر خطر نیز میدر نظر گرفته شود همچنین حا

اثـرات خطـر   . گذارند اثرات هر خطر، اثرات احتمالی هستند که خطر بر ایمنی افراد می: بررسی اثرات هر خطر -3

  . های مفصلی و غیره باشد توانند مانند آتش سوزی، مسمومیت ، شکستگی ، آسیب می



 

تواند کمک فراوانی بـرای شناسـایی علـل بوجـود      فی از محدوده مورد ارزیابی میشناخت کا:تعیین علل خطر  -4 

   . اطالعات فنی ، زیست محیطی و ارگونومیک نیز در شناسایی بهتر علل موثر هستند. آمدن خطر باشد

هـا عملیـات    بررسـی برگـه  . گیـرد  به منظور ارزیابی بهتر خطرات صورت مـی : چک کردن فرایندهاي کنترل  -5

   . نداردها الزامات و قوانین حاکم بر محیط کار و عوامل مربوط از جمله این کارهاستاستا

شدت یا وخامت خطر . بر افراد است“ اثر خطر بالقوه ”وخامت خطر یا میزان جدید بودن  : تعیین نرخ وخامت  -6

ل تغییـرات در فراینـد و   شود، کاهش در وخامت خطر فقط از طریـق اعمـا   آن در نظر گرفته می“ اثر ”فقط در مورد 

تا  1های کمی وجود دارد که بر حسب مقیاس  برای این وخامت خطر شاخص. ها امکان پذیر است نحوه انجام فعالیت

   .گردد بیان می 10

  که براي ارزیابی خطر حریق معادل سازي شده  FMEA جدول وخامت خطر در مدل ارزیابی ریسک

  رتبه

 

  شدت اثر

 

  شرح

 
10  

 

 دون هشدارخطرناک ـ ب
  ناشی از انفجار ناگهانی وخامت تاسف بار است مثل تخریب کامل

 
9  

 

 خطرناک ـ با هشدار
برخواستن دود وسپس آتش سوزی . وخامت تاسف بار است اما همراه با هشدار است

 

8  

 

  خیلی زیاد

 

 قسمت عمده ای از دارائی هااز دست دادن ماننند  -وخامت جبران ناپذیر است

7  

 

  زیاد

 

  وخامت زیاد است همانند آتش گرفتن تجهیزات 

 
6  

 

  متوسط

 

  سوختن یک  دستگاهوخامت کم است مانند 

 
5  

 

  کم

 

  سوختن یک کاال وخامت خیلی کم است مانند 

 
4  

 

  خیلی کم

 

  کنند وخامت خیلی کم است ولی بیشتر افراد آن را احساس می

 نشت جزئی گاز

3  

 

  اثرات جزئی

 

  آثار ناشی از دود گرفتگی د مثلگذار اثر جزئی بر جا می

 
2  

 

  خیلی جزئی

 

  اثر خیلی جزئی دارد

 
1  

 

  هیچ

 

 بدون اثر

  



 

  جدول ارزیابی نمونه برای ریسک حریق در یک کارخانه

  

  

  زیاد  محتمل  ممکن  کم  ناچیز

  خیلی موضعی

  

1  2  3  4  5  

  

  نسبتا موضعی

6  7  8  9  10  

  امکان  گسترش آتش سوزي

  

11  12  13  14  15  

  زیاد  گسترش آتش سوزياحتمال 

  

16  17  18  19  20  

  

  احتمال زیاد تخریب ساختمان

21  22  23  24  25  

  
  

  اقدامات مدیریت ریسک در ارزیابی ریسک 

  روش زیر روش رایجی برای مدیریت ریسک می باشد 

  

  شدت       تواتر      کم     متوسط     زیاد 

           3          2           1                 کم     

  

  6    5     4               متوسط 

  

   9           8          7              زیاد      

  

  :تفسیسر مورد نظر مدیر ریسک از جدول فوق  بشرح زیر می باشد 

  )شدت کم واحتمال وقوع کم (ریسک های نسبتا بی اهمیت   - 1

زیان مالی چندانی ندارند  اینگونه ریسک ها بندرت اتفاق می افتند ودر صورت وقوع 

  بنابر این بدلیل هزینه اور بودن توجه به ریسک مقرون بصرفه نیست 

  

  )شدت کم وتواتر متوسط(ریسک های  قابل تحمل - 2



 

این نوع حوادث احتمال وقوع داشته ومنجر به بروز خساراتی جزئی به سـازمان مـی   

خـورد بـا آن   این خطرات قابل پـیش بینـی هسـتند وبهتـرین روش بـرای بر     .گردد 

  پذیرش خسارت یا خود بیمه گری است 

  ریسک های با شدت کم وتواتر زیاد  - 3

بهترین روش رویاروئی به ایت ریسک ها این است که برای حداقل کردن خسـارات  

ریسک اقدام نمود وسپس ذخیره مالی کافی برای جبران خسارات احتمالی در نظـر  

  گرفت

  :ریسک با شدت متوسط واحتمال کم - 4

 عمل می شود 2روش مانند 

  :ریسک با شدت وتواتر متوسط - 5

در این حالت بهتر است خود بیمه گری انجام شود ودر صورت عدم امکـان تشـکیل   

CAPTIVE بهتر است ریسک به بیمه گران انتقال داده شود  

  ریسک با  شت متوسط وتواتر زیاد  - 6

را انجـام  5نـد  برای کاهش تواتر باید اقدام نمود ودر صورت موفقیت باید اقـدامات ب 

  دادریسک های با شدت زیاد وتواتر کم

  بهترین روش انتقال آن به بیمه گران می باشد 

  

  ریسک های  با شدت زیاد وتواتر متوسط - 7

روش های کاهش شدت خسـارت بایـد اسـتفاده شـود ودر صـورت موفقیـت بایـد             

  را انجام داد 7اقدامات بند 

  ریسک های باشدت وتواتر زیاد - 8

ت نگهداری ریسک اصال بـه صـالح نبـوده حتـی بیمـه گـران نیـز ان را        در این حال

  :براحتی نمی پذیرند

از طریق سیستم ایمنی باید شدت وتواتر را تا حد امکان کـاهش داد  وسـپس    -الف

  را انجام داد  4یا  6یا  8اقدامات خانه 

  

تواتر ریسک پیشنهاد مـی شـود ایـن    .در صورت عدم موفقیت در کاهش شدت  -ب

 لیت بحرانی با فعالیت دیگری جایگزین گرددفعا



 

  مدیریت ریسک وبیمه گري

  :شرکت های بیمهتاسیس 

که اولین بار بصورت پذیرش ریسک های خطرات تجار  فعالیت بیمه گری درجهانآغاز 

دریانورد در قهوه خانه ای در لندن آغاز شد بعدها با تاسیس شرکت های بیمه تجاری 

گسترش شبکه شرکت های بیمه ، این موسسات مالی قدرتمند با نیز امروزه . آغاز شد 

  ..ومعتبر جایگاه واقعی خودرا دراقتصاد جوامع پیدا نموده اند

افراد حقیقی وحقوقی غیرسوداگرانه اساس کار شرکت های بیمه پذیرش ریسک های 

 از بیمه گزاران به ایشان )نهایی وبحرانی(بدین نحو که ریسک های قابل پذیرش . است 

در این پروسه بیمه گزاران با انتقال بخشی یا تمام ریسک های خود به . منتقل می شود

شرکت های بیمه ریسک های خودرا نگهداری ننموده وآنها را باپرداخت حق بیمه به 

نکته جالب توجه اینکه همزمان با تصمیم گیری . یمه گر انتقال می دهندبشرکت های 

وانتقال آنها به بیمه گران  شرکت های بیمه یش رو پبیمه گزاران در قبال ریسک های 

نیز بنوبه خود در قبال ریسک هایی که به آنها پیشنهاد می شود ناگزیر به تصمیم 

  :در این حالت شرایط زیر برای شرکت های بیمه وجود خواهد داشت.گیری می باشند 

  ریسک را می پذیرند- ریسک را نمی پذیرند         ب - الف

در این شرایط احتمال وقوع ریسک وشرایط آن به  :می پذیرندنرا  ریسک -الف

بیمه گر با ابزار های شناخت واندازه گیری .نحوی است که امکان پذیرش وجود ندارد 

ونتیجه این ارزیابی به نحوی است که حتی با دریافت . ریسک تصمیم گیری می نماید

همچنین این امکان وجود دارد . حق بیمه سنگین نیز امکان پذیرش ریسک وجود ندارد

تا با توجه به متفاوت بودن توانایی های شرکت های بیمه در ارزیابی ریسک ها 

وهمچنین شرایط بازار ، علیرغم عدم پذیرش یسک ریسک از سوی یک یا چند شرکت 

  .مذکور نمایندک اقدام به پذیرش ریس بیمه سایر شرکت ها

حتمال وقوع وشدت ریسک به نحوی است در این شرایط ا: ریسک را می پذیرند -ب

یعنی پس از شناخت ومطالعه کافی . که شرکت های بیمه می توانند آن را قبول نمایند



 

این شرایط درپس اتفاقات زیر بروز .برروي ریسک اقدام به پذیرش ریسک می گیرند

  :خواهد کرد

  .ریسک در حالت وشرایط موجود قابل بیمه شدن است 

قابل بیمه شدن نیست لیکن با اعمال برخی اصالحات می توان  ریسک در حالت موجود

  .ریسک را قابل بیمه شدن نمود

همچنین با توجه به سرمایه مورد بیمه وخسارت ناشی ازتحقق ریسک شرایط زیر پیش 

  :روي شرکت بیمه خواهد بود

ریسک را به تنهایی بپذیرد چراکه سرمایه شرکت بیمه توان پذیرش ریسک را  - الف

  ددار

درصورت تحقق ریسک نتایج آن براي شرکت بیمه فاجعه بار خواهد بود فلذا باید  - ب

آن را با سایر شرکت هاي بیمه به اشتراک بگذارد ودر حقیقت کنسرسیومی از شرکت 

دراین .ریسک را بپذیرندleader  هاي بیمه گر با سهم مشخص از ریسک وبا راهبري

سهم هرشرکت بیمه از ریسک بین ایشان حالت حق بیمه دریافتی به ازاي پذیرش 

  .بین ایشان تقسیم خواهد شد تقسیم وبه تناسب مسئولیت جبران خسارت نیز

  reinsurance بیمه اتکائی

شرکت هاي بیمه از آنجا که ریسک هاي متعددي را می پذیرند وسرمایه آنها تکافوي 

بیمه هاي اتکایی  جبران خسارات احتمالی وارده را قطعا نخواهد داشت لذا به وجود

پس می توان گفت که شرکت هاي بیمه اتکایی که اساس کار آنها .نیازمند خواهند بود 

پذیرش ریسک هاي پذیرفته شده توسط سایرشرکت هاي بیمه است مجددا ناگزیر به 

لذا این شرکت ها نیز با بررسی .تصمیم گیري در خصوص ریسک ها خواهند بود 

به ارزیابی آنها خواهند  از سوي شرکت هاي بیمهوشناخت ریسک هاي پیشنهادي 

پرداخت وبا استفاده از ابزار هاي موجود ارزیابی ریسک درخصوص پذیرش یا عدم 

  .پذیرش ریسک ها تصمیم گیري خواهند نمود

  



 

  :یک مثال عملی

 1379این شرکت در سال .شرکت الف تولید کننده قطعات بدنه خودرو می باشد 

متر مربع 2000ارخانه تولیدي الف در زمینی به مساحت ک. تاسیس گردیده است 

مترمربع  300مترمربع وواحدهاي رفاهی واداري جمعا 500شامل سوله اي به مساحت 

  .ساخته شده است

  - اطالعات شرکت الف

نفر در بخش  130که . شیفت مشغول بکار هستند 2نفر پرسنل در  200تعداد 

نفردر بخش اداري ورفاهی مشغول 20انی ونفر نگهب 10.نفر در بخش انبار40.تولید

  .بکارهستند

  :لیست تفکیکی ارزش سرمایه این شرکت بصورت زیر می باشد 

  ریال40,000,000,000ارزش زمین 

  ریال 10,000,000,000  سایرارزش اعیانی ساختمان هاي تولید وانبار و

  ریال 3000,000,000ارزش تاسیسات   

  77,000,000,000لیدتووابزار االت ارزش ماشین االت 

  ریال50,000,000,000ارزش مواد اولیه ، محصوالت درجریان ساخت وساخته شده 

ریسک هاي قابل انتقال شرکت الف به شرکت هاي  بیمه گر در قالب چه بیمه نامه 

برخی خطرات پیش روي مدیریت کارخانه بشرح زیر  هایی قابل بیمه شدن می باشند؟

ترکیدگی . سرقت.زلزله.طوفان.انفجار سیل.صاعقه .زيوقوع خطرات آتش سو:می باشد

سقوط . شکست شیشه ها،برخورد اجسام خارجیظروف تحت فشار صنعتی،  

وبدنبال وقوع .ضایعات برف وباران .رانش زمین.ترکیدگی لوله هاي اب وفاضالب.هواپیما

نی هزینه پاکسازي ضایعات  وهزینه جایگزی. خطرات عدم النفع بیمه اي برخی از ین

وخرابی  .این خطرات شکست ماشین االتاز جمله دیگر. وبازسازي وجود خواهد داشت

  .دستگاه ها به دلیل نوسان برق ،وسایر اشکاالت مهندسی در سیستم ماشین ها



 

دربخش حمل ونقل داخلی نیز واژگونی، پرت شدن  وتصادم وسیله کشنده ، دله دزدي 

مجاور ،ابدیدگی ، تخریب بسته بندي وبراي  کاالها،سرقت کلی بار،تخریب براثر کاالهاي

کاالهایی که شرکت از خارج کشوروارد نموده ومحصوالتی را که صادر می نماید، عالوه 

 بر مخاطرات یاد شده مخاطراتی نظیر ریزش وکسر کاال، خسارت ناشی از بارگیري 

  وقوع خسارت کلی بر اثر غرق شدن کشتی حامل کاالوتخلیه کاال و

مالی نیز پوشش سرقت وحریق وجوه داخل صندوق یا هنگام جابجایی وجوه در زمینه 

  نقد درمسیر شرکت وبانک  

براي کارکنان، اتفاقاتی که در مسیر ساخت وساز بخش پروژه ساختمانی جدید در 

کارخانه رخ می دهند بهمراه خطرات جانی که براي پرسنل کارخانه ممکن است بر اثر 

هاي پزشکی ناشی از حوادث، نقص عضو وفوت افراد اعم از  سوانح رخ دهد نظیر هزینه

کارکنان ویا اشخاص ثالث همچنین هزینه ها وخسارات مالی ناشی از فعالیت کارخانه 

وهمچنین براي افراد وپرسنل پیمانکاران ) اعم از حقیقی وحقوقی(براي سایر افراد 

ه موتوري بطور کامل وپوشش عالوه براین حوادث ناشی از وسایل نقلی. مرتبط با کارخانه

  .هرگونه حوادث هنگام اعزام پرسنل به ماموریت هاي کاري

تحت تکفل وي نظیر اعمال جراحی  درمانی پرسنل وافرادمازاد همچنین هزینه هاي 

درمان .بهمراه هزینه لیزیک چشم ، دندانپزشکی، خدمات ازمایشگاهی..سرپائی و

عینک ولنزهاي .زایمان وسزارین.صصی ومهماعمال جراحی هاي تخ.ویزیت ودارو.نازائی

  سمعک وهزینه هاي پارکلینیکی.طبی

 .حوادث رانندگی وتصادفات وسرقت کلی وجزئی خودروهاي شرکت 
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