
اي، روش جدیدي را براي کتاب حاضر با اتخاذ یک رویکرد چند رشته
ارائه هاي اقتصادي کوچک و متوسطبنگاهارزیابی و مدیریت ریسک در

هاي اقتصادي کوچک و متوسط، فرایند مدیریت ریسک در بنگاه. دهدمی
ها به طور ناخودآگاه در فرایند تواند رسمی شود و معموالً رویهاغلب نمی

پذیري بنابراین، اولین قدم براي ارتقاء انعطاف. شوندگیري ادغام میتصمیم
مدیریت مؤثر و ها، افزایش سهم بازار آنها و اجازه رشد واین شرکت

.گیري استها، بهبود نحوه تصمیمکارآمد ریسک

ها ضروري است که دانش خود را در خصوص از این رو، براي این شرکت
نحوه اتخاذ تصمیمات معقول، بهبود بخشند، که تنها با یک دانش صحیح 

بنابراین، با . و تعریف چارچوب اشتهاي به ریسک قابل دستیابی است
ها گیري، شرکتنش، اشتها به ریسک و آگاهی در تصمیمارتقاء سطح دا

دهند، که این به نوبه بطور ضمنی آگاهی خود از ریسک را افزایش می
الزم است . تواند به یک رویکرد صحیحی از ریسک تبدیل شودخود می

اهمیت یک سیستم کنترل داخلی هاي اقتصادي کوچک و متوسطبنگاه
، نکته اصلی، ضرورت شروع به تجدیدنظر در از این رو. مؤثر را درك کنند

.شرکت به عنوان یک نهاد منحصر به فرد، با اتخاذ یک رویکرد جامع است
هاي اقتصادي پردازد که آیا بنگاهکتاب حاضر به بررسی این مسائل می

کوچک و متوسط باید یک فرایند رسمی مدیریت ریسک را اتخاذ کنند و 
ک ذهن آگاه نسبت به ریسک و رویکرد توسعه تر، اینکه ایجاد یاز آن مهم

این رویکرد، . هاي موجود، چه تاثیري در این نهادها خواهد گذاشتفعالیت
شود که با  یک روش مناسب براي تفکر در زمینه ریسک، محسوب می

هاي اقتصادي شود و بنگاهادغام هر دو نظریه گذشته و حال، شروع می
حلی را براي بهبود اثربخشی تا راهسازد را قادر میکوچک و متوسط

و صفحه106این کتاب در . هاي مدیریت ریسک خود، بیاینداستراتژي
. فصل به نگارش درآمده است5در 
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