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:مقدمه 

ها از مدیر ارشد ریسک و مدیران ارشد فراتر بروند و مالحظات مربوط به آگاهی نیازمند این است که سازمانایجاد فرهنگ ریسک

که اصول مهم و اهداف هاي مدیریت جامع ریسک در سطح بنگاه باید به صورتی باشد تالش. ریسک را در بنیان موسسه القاء کنند

تواند شامل آشناسازي کارمندان توسط مدیران ارشد هاي ارتباطی مین تالشای. مدیریت ریسک توسط کلیه کارمندان درك شوند

در پذیرش ریسک تحت تاثیر عوامل زیادي قرارهافرهنگ. ها نسبت به برنامه مدیریت ریسک باشددر راستاي تشریح تعهد آن

.عه هستندایه گذاران، دولت و جامسرمتامین کنندگان، کارمندان،گیرند که شامل مشتریان،می

ا القا شود یعنی یک تیم یا گروه کاري خود به استقبال متواند توسط افراد دیگر نیز به در برخی فرهنگ ها، ریسک پذیري می

همچنین، درك شرایط تجاري توسط .ریسک برود و تنها یک نفر مسوولیت عواقب ریسک پذیري را بر عهده نداشته باشد

اندازه مهم است و در نتیجه، برخی موسسات تجربیاتی در زمینه چرخش مدیران بین وظیفه متخصصان ریسک نیز به همان 

البته هر دو نوع ریسک پذیري تحت تاثیر عوامل درونی یا بیرونی از قدرت .اندمدیریت ریسک و وظیفه مدیریت واحد تجاري داشته

ما دانشثیر عوامل خارجی قرار داشته وأوشت ما تحت تیا مکتب تفکري، سرندر این نوع فلسفه. و اهمیت خود برخوردار است

درباره این نیروها محدود است؛ به طوري که پس از رویارویی با الگوهاي ریسک پذیري خارج از کنترل خود، با سردرگمی و شگفتی 

.شویممواجه می



ت ریسک مدیری

تواند هایی که میتا از این طریق بتوانند از بحرانیریت ریسک را کامال جدي گرفتهمدسعی کرده اندمدیراندر بسیاري از سازمانها 

به خصوص در .دار کرده و حتی آن را از رده خارج کند، جلوگیري کنندعتبار شرکت را خدشهاارزش و به فاجعه تبدیل شده و 

سازي کرده و با نظارت بر کنند تا فرآیندهاي مرتبط با ریسک بیشتري را پیادهحضور بحران مالی جهانی، بسیاري تالش می

این اما اگرچه ساختارهاي موجود به تشخیص و تصحیح اشتباهات عملیاتی و جلوگیري از رخنه در ایمنی شرکت بپردازند، 

ها و رفتارهایی که به مدیریت نگرشمی بایست جهت کنترل بحران ها ، چراکه کافی نیستندد اما الزمنشرط ها فرآیندها و نظارت

لزوم پیاده سازي فرهنگی که آسیب دیدن در ست که در اینجا. شودشوند، توجه اولین خط دفاعی در مقابل ریسک محسوب می

شود مربوط به خوانده می» فرهنگ ریسک«صطالح این موضوع که به ا. مقابل این حوادث را کاهش می دهد احساس می شود

توانند ضرر نیز میهاي کوچک و به ظاهر بیو حتی تصمیمهاي روزانه هر سازمانی استتصمیمات فردي است که حاکم بر فعالیت

داشتن یک فرهنگ ریسک قوي لزوما به این معنی نیست که شما ریسک کمتري را متحمل. در این راستا مهم تلقی شوند

شوند مانند ورود به بازارهاي جدید یا هاي بسیاري مواجه میترین فرهنگ ریسک نیز در واقع با ریسکهایی با قويشرکت. شویدمی

کنند با ریسک کمتري هایی با فرهنگ ریسک ناکارآمد تصور میهاي جدید، و جالب این است که شرکتگذاري بر طرحسرمایه

هاي مشترکی دارند که آنها را قادر به پاسخگویی کارآمدترین مدیران ریسک ویژگیر می یابیم که و در این راستا د.مواجه هستند

.سازدسریع می

هاي یک فرهنگ ریسک مستحکمویژگی

فرمان اولویترو شدن با ریسک با سرعت عمل باال آن را در کارآمدترین مدیران ریسک به محض روبه،در تحقیقات و مشاهدات 

با تبحر خاصی به ریسک فراتر گذاشته و را حتی پا یافتن بهترین متخصص در جستجويبراي مقابله با آن دهند و خود قرار می

آن براي کنترل هاي داخلی یر منتظره قابل رویت شوند، و غهاي اولیه این رویدادهاي د نشانهنشوباعث میومی دهندپاسخ

. اهمیت دوچندان قائل اند



به رسمیت شناختن ریسک

سیاست و روش تا بتوانند به یی برخوردار بوده اعتماد بنفس باالاز نفعان ذيمدیران ریسک می بایست براي بحث داخل سازمان و با 

را دارند یا فاقد هایی که این ویژگی تفاوت بین شرکت.خود در این روند که ممکن است منجر به بحران شود، اعتماد داشته باشند

شرکت اول ،هاي مشابهی هستند را در نظر بگیریددو موسسه مالی که در معرض ریسکاگرحال . آن هستند کامال آشکار است

تواند از ویژگی میمثال این . در تمام سطوح، قرارگیري پیشاپیش در مقابل ریسک را فرهنگ خود قرار داده استشرکتی است که 

طریق گردآوردن تعدادي از همکاران اجرایی در یک گروه باشد که درمورد مسائلی که تمام صنایع با آن مواجه هستند به بحث 

گیریم و اگر را اندازه میکنیم، ابعاد آناگر با ریسک مواجه شدیم، آن را شناسایی می«رویکرد این شرکت اینگونه است، . پردازندمی

این » .را مدیریت کنیمتوانیم آندهیم، پس حتی اگر ناگوار باشد میگیري نیز نباشد به لحاظ کیفی مورد بررسی قرار میل اندازهقاب

در مقابل شرکت دوم داراي یک فرهنگ غیرفعال بود و .شودگذاران میریزان و اعتبار نزد سرمایهشیوه باعث جلب احترام برنامه

دانند و از واکنش هیات ترسیدند از دانستن آنچه نمیند با مسائل همراه با ریسک مواجه نشوند، آنها میدادمدیران آن ترجیح می

پوشی کنند؛ چراکه شیوه دادند از رفتارهاي نامطلوب چشمبسیاري از مدیران ترجیح می. گذاران بیم داشتندمدیره و سرمایه

وضعیت این . هاي شرکت تاثیر بگذاردبه صرف زمان داشت و ممکن بود بر هزینهدانستند و این کار نیازرفتارها را نمیمدیریت این

داشته باشیم، الزم نیست از قبل به آنها را صبر کنید تا زمانی که واقعا نیاز به مقابله با این مسائل ناخوشایند «: شرکت اینگونه است

سرانجام امتناع از به رسمیت شناختن . ثیري بر کار ما نگذارندهایی هستند که ممکن است اصال تابپردازیم؛ زیرا اینها ناهنجاري

.پذیرتر از آنچه مدیران انتظار داشتند باشد و ضرر جدي ببیندریسک باعث شد این سازمان در مقابل مشکالت بسیار آسیب



شویق به شفافیتت

و سیاستهاي خاصی جهت پذیراي آن در نظرکرده و کنترل هادر حال توسعه را شناسایی ریسک موضوع یک مدیران از قبل

گذارند و به سازمان اجازه با احتمال بیشتري اطالعات مربوط به ریسک را با سازمان به اشتراك میچون در این صورت . می گیرند

ف چند روز کاري سازمان را و اغلب با صر. فصل آنها بپردازندودهند تا قبل از اینکه این مسائل تبدیل به بحران شوند، به حلمی

ترسند اخبار را با مدیر خود در میان بگذارند؛ چراکه درمورد حرکت در برخی موارد کارمندان می. .کنندمیآمادهابله با آن مقبراي

نتیجه در. ترسندخواهد این را بشنود یا از سرزنش شدن میدانند مدیر آنها نمیوکار نگران هستند و مینزولی در پیشرفت کسب

با ها در برخی موارد نیز شرکت.دهند که تاخیر بیشتر غیرممکن استتنها زمانی مدیران را نسبت به خطرات ریسک هشدار می

ها در این زمینه آنهایی هستند که در تمام افراد براي بهترین فرهنگ. کاهش شفافیت درمورد ریسک دست به راهکارهایی می زنند

براي . می باشندهایی در مورد ریسک دنبال اطالعات و دیدگاهکنند و از این طریق بهوولیت ایجاد مییافتن مسائل بالقوه حس مس

سال 25کشور جهان طی 100مدیر در 100000این منظور، یک موسسه تحقیقاتی مطالعات خود را روي نمونه اي متشکل از 

: موافقت خود با عبارت زیر را بیان کنندمیزانیران خواسته شد که در یکی از پیمایش هاي اخیر، از این مدواخیر انجام داده است

نشست مدیران در یک شرکت اکتشاف نفت هرنمونهو یا بطور ».می افتدمن خودم مسوول هر آنچه هستم که براي من اتفاق«

کنندگان به کردند و شرکتآغاز می) بشمار آیدترین زمینه ریسک براي شرکت بزرگکه می تواند خود را با بحث درمورد ایمنی

شد آنها توانستند به ارائه یک دیدگاه یا بیان یک نگرانی در این مورد بپردازند و این باعث میشدند و باید میطور رندم انتخاب می

شد، مسائل جزئی و به سادگی قابل کنترل البته بیشتر آنچه در این جلسات مطرح می. مسائل مربوط به ایمنی باشندمرتبا به دنبال

شد که طی آن مساله روشن شده و افرادي که در تر میوگوهاي طوالنیتر در این زمینه منجر به گفتبودند، اما سواالت جدي

.شدندرا برعهده بگیرند مشخص مینتوانستند مسوولیت حل آصورت وقوع بحران می



اطمینان از توجه الزم نسبت به ریسک

. کنندها و رفتارهایی که باید نظارت کنند، هشدار دهد را حس میمورد روندهایی در محیط کار که به آنها درمدیران کنترلاکثر

باشد باعث کنترل بسیار کم اگر همانگونه که و ما می بینیم ناخواسته باعث تضعیف شرکت شودتواند میرفتارها اما گاهی این 

یک شرکت مالی . تواند منجر به رفتارهاي نامطلوب شودمیشدید نیز، اعمال کنترل ضعیف و آسیب پذیر شدن شرکت می گردد

امات برآورده شد، هیات مدیره با گذاري پرداخت و به محض اینکه این الزبا تالشی جامع به ثبت تمام الزامات مورد نیاز براي سرمایه

بحث جامعی که در . ها بودندها و شرکتهاي سریع و بزرگ در داراییگذاريحمایت جمعی تیم ارشد اجرایی دیگر آماده سرمایه

ي نفس در شرکت شده بود و آنها را به داشتن جسارت بیشتربهگرفت منجر به ایجاد اعتماداین سازمان پیرامون ریسک صورت می

. کردنسبت به رقبا ترغیب می

یجاد یک فرهنگ ریسک موثرا

نیاز تغییر در محیط عملیاتی یک سازمان بزرگ و . می طلبدتحمل زیاد و ایجاد یک فرهنگ ریسک در سازمانها صبر پیاده سازي و 

در این راستا با دو را ها شرکتو.برابر کنندتا افراد بتوانند خود را با اصول فرهنگ جدید داشتهحداقل دو تا سه سال زمان به 

و تعامل ایجاد شود و همچنین حفظ  هوشیاري و جانب احتیاط توافق روبرو می کند و اینکه می بایست بین مدیران ارشد چالش

.داشتن در طول زمان چالش دوم می باشد

یافتن توافق بر فرهنگ

. خوبی پاسخگوي این چالش باشندتوانند بهبهبود فرهنگ ریسک در یک شرکت یک کار کامال گروهی است و یک یا چند نفر نمی

هایی اینکه فرهنگ جاري شرکت ضعفو تشریحنیاز به جلب موافقت جمعی نیمی از مدیران شرکت این فرآیند پیاده سازيو براي 

اتخاذ        هاي الزم را براي تصمیمات جدیدي که باید همیشه زیرساختبدلیل اینکه مدیران ، داردکه باید برطرف شود را دارد

بطور مثال .کنندسازي کنند را نیز به وضوح تعریفخواهند پیادهسپس باید برنامه فرهنگی که می.نددر نظر بگیررا می کنند

تواند از این تصمیم پشتیبانی هاي سازمان میآیا زیرساختاینکهتصویب یک تصمیم جدید در یک سازمان بدون در نظر گرفتن 

.دهاي ریسک عملیاتی خطرناکی را براي خود ایجاد کنهاي زیادي متحمل شود و موقعیتد شرکت هزینهوشکند یا نه باعث می



حفظ هوشیاري در گذر زمان

در مراحل اولیه به عبارتی ،رفتار درست در طول زمان داردحفظ نگرش و به تالش مداوم و نیاز پویاکه فرهنگ یک سازمان از آنجا

یک انقالب صنعتی، الزم است تا ریسک پذیري به صورت درونی انجام شود؛ یعنی یک فرد پیشرو یا رهبر ریسک پذیر مورد نیاز 

با رقیبان بیشتري انباشته می با این حال، هر چه بازار و جهان اقتصاد . اما حمایت بیرونی نیز براي کسب موفقیت الزم است. است

کار وریسک درست مانند یک مشکل کسبتیم رهبري باید با فرهنگبنابراین .شود، کنترل و تسلط ما بر آن نیز کاهش می یابد

چنانچه تیم هاي کاري به القاي ریسک پذیري و ترغیب همکاران مستعد خود به پذیرش ریسک هاي جدید در رده وبرخورد ک

.بپردازند، با رشد و توسعه سریع تر و پر بازده تر در سازمان هاي خود مواجه خواهیم بودکسب وکار


