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 چکیده:

تغییرات مختلف در بازار، از قبیل آزادسازی تجارت و سرعت در تغییرات فناوری، سبب افزایش رقابت و دشواری 

 وکار وصحیح مدیران است. راهبردهای کسبها نیازمند تصمیمات ها شده است. در چنین بازاری، شرکتمدیریت در سازمان

در دهد. گیری را تشکیل میمدیریت ریسک مؤثر که بر مبنای اصول مفهومی معتبر قرار دارد بخش مهمی از این پروسه تصمیم

هادار ها در بورس اوراق بوکار بر عملکرد شرکتاین پژوهش؛ بررسی تأثیر ساختار کنترل مدیریت ریسک و راهبردهای کسب

مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که مدیریت ریسک اثربخش بر عملکرد  2931-2931تهران در دوره 

ها تأثیر مستقیم و معناداری داشته و همچنین ها تأثیر داشت. راهبردهای تدافعی بر مدیریت ریسک اثربخش شرکتشرکت

ها وکار بر عملکرد شرکتها تأثیر معکوس داشت و راهبردهای کسبراهبردهای تهاجمی بر مدیریت ریسک اثربخش شرکت

 مؤثر است.

 وکار، راهبرد تدافعی، راهبرد تهاجمی، مدریت ریسک، عملکردراهبردهای کسب کلمات کلیدی:



Abstract: 

Various market changes have increased competition and management difficulty in 

organizations such as business liberalization and the pace of technological change. In such a 

market, companies need managers to make the right decisions. Effective business strategies 

and risk management based on valid conceptual principles form an important part of this 

decision-making process.  The purpose of this study was to investigate the impact of risk 

management control structure and business strategies on firm performance in Tehran Stock 

Exchange during 1392-1394. The results showed that there is a direct and significant 

relationship between the assumptions of effective risk management and corporate performance. 

There was a direct and significant relationship between defensive strategies and effective 

corporate risk management, and there was an inverse and significant relationship between 

offensive strategies and effective corporate risk management. Also, significant relationship was 

found between business strategies and corporate performance. 
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