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 6: نامهتعداد واحد پايان – ب

 

 

هم، بيان اي مجهول و مبهله و معرفی آن، بيان جنبهبه طور كلی )شامل تشريح مسأ اساسی تحقيق لهأبيان مس -ج

 تحقيق( : از متغيرهاي مربوطه و منظور

را احتمال بروز زيان ناشي از نامناسب بودن و عدم کفايت  فرآيندها و رو شها، افراد  1ريسک عملياتي

يا بت . و سييسيتمهاد دايلي و يا ناشيي از رويدادهاد يارز از موسيست اعت ارد را ت ريد کردد اند     

ربوط بت زيان هاد مسييتميي يا رير مسييتميي کت ناشييي از فرآيندهاد ناکافي يا  ع ارت ديگر ريسييک م

ناصييي  داي  سيازمان ، افراد ، سيستي و ويايخ يارز سازمان را ريسک عملياتي مي يويند.در سال   

رشيد بسيار سريخ   -1هاد ايير بت دو دلي  ريسيک عملياتي در سيازمانت مورد تو ت وايخ شيدد اند     

 (. 1311افزايش ارت اطات ميان شرکت کننديان در بازار سرمايت ) تمي لو، -2ورد ، استفادد از فنا

هاد عمدد ناشييي از ريسييک عملياتي را در اي داشييتت باشييند، نواع رويدادهايي کت مي توانند زيااز ان

 ع ارتند از  

ها، سياستها و عدم کفايت يا نامناسب بودن رهنمود شام   رويدادهاد مربوط بت فرآيندها و روشها. 1

عدم  يطاهاد مربوط بت ورود اطالعات؛  عدم کفايت ارت اطات و يا ايجاد ويفت در آ نها؛  ،روييت ها 

مسييتندسييازد  يي يد و نايا اطالعات    سييازيارد فرآيندها و رو شييها و يا ناکافي بودن آ نها؛  

انون، نيتي؛ نمض يعدم کفايت کنتر لهاد ام مسيتندسيازد   يد و ناکافي امور حمويي؛     مشيتريان؛  

. رويدادهاد مربوط بت درون سيييازمان شيييام  نمض 2و .... .   ممررات و عيدم رعياييت الزامات؛    

سوء استفادد کارکنان  عدول از ايتيارات وايذار شدد؛   دستورال م  هاد دايلي، سياستها و رويت ها؛ 

ويژد در مورد ماندد  سييازمان شييام  ايتالر، ارتشييا ، ارارت يزارغ هاد رلي )عمدد يا سييهود بت  

رويدادهاد مربوط بت .  3و .... . حسيا  ها(، سريت ، م ادتت رير يانوني بت حسا  شصيي يود ،  

عدم کفايت نيود نگهدارد و مديريت سصت افزارها و نرم  ايتالتت کارد و نوايا سيستي  شام  

ارارت دهندد يدمت )رايانت  (2)سرورافزارها ، ش کت و ايتالتت کارد و نارسايي سيستي هاد مصتلد 

                                                 
1 Operational Risk 
2 Server 
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ارت اطات از راد دور،  اد و ...( از ي يي  نوايا سيييصت افزارد و نرم افزارد، مشيييکالت مربوط بت 

 .  رويدادهاد مربوط بت يارز از موسييسييت  شييام  4 اسييتفادد از فنرور يهاد يديمي و رير اسييتاندارد.

از چک و  رايي رايانت اد؛ عملکرد اعمال مجرمانت مانند کاله ردارد، سييريت،    ، سييوء اسييتفادد 

اشييت اد فروشييندد و ايتالفات با فروشييندد دارايي هاد مورد نياز موسييسييت اعت ارد )مانند تجهيزات،  

بالياد ط ي ي مانند زلزلت، آتش سوزد،   مسيتالالت و ...(؛ عمليات تروريستي و ناآراميهاد ا تماعي؛  

ي از  ملت دعاود مربوط بت عملکرد استصدامي و عل  مصتلد سياسي، حمويي و ممررات سيي  و ... ؛  

 (.1311و ... ) شربت اورلي، ايمني مييي کار  

هاد مالي ريسک عملياتي را بت عنوان يک ها و شرکتاما نکتت مهي اينجاسيت کت بسييارد از سازمان  

ين ت اد(  اتوان از توزيخ اايين بار مالي ) هزينت سييرمايکنند. اين مطلب را ميريسييک مهي تلمي نمي 

درصييد ک  سرمايت ايتيادد  يا  22تا  11هاد ديگر مشياهدد کرد ) مانند  ريسيک نسي ت بت ريسيک   

سيرمايت تنیيمي(. بسييارد ديگر ريسيک عملياتي را بت عنوان ريسکهاد عمليات اشتي اني سازمان در    

اتي ريسک عملي ييرند و بت طور کلي مديران ا رايي و مالي بر اين باورند کت اسيياسا مديريتنیر مي

هاد  ريان کار در سط  عمليات است. اين نگرغ ارلب تيميمات کارمند در ارت اط با کنترل   د

يابي  و اسيتصدام را شيک  مي دهد  کت بر تصيييا صيي  منابخ  و توس ت روغ شناسي تاگيريذار    

 (.  2221، 1است )کينگ

نياز  حتمي کت بت يک راد ح  تاکتيکيمديريت سنتي ريسک عملياتي در وايخ بت کنترل تهديد يطرات 

دارند، مي اردازد. اما رويکرد نوين در مديريت و کنترل ريسيييک عملياتي فمي در زمينت اندازد ييرد 

نيسيييت، بلکت در رابطت با ايجاد و توسييي ت فرايندهاد نیام مند و يود  براد ترکيب نمودن اطالعات 

الي کسيب و کارهاست. اين فرايند بويژد  کنترل در تييميمات تجارد و م  -  ران ريسيک  -ريسيک 

براد تيميي ييرد هاد تجارد، در  ايي کت سط  ريسکي هي ريدف حداي  استانداردهاد يسارت 

 (. 2213و همکاران،  2و ريسک سهامداران است، در نیر يرفتت مي شود) دورويور

بايد از نياز بت  اما نکتت بسيييار مهي در مديريت نوين ريسييک عملياتي آن اسييت کت مديران شييرکت  

چارچو  ، توسي ت سياست ها، فرآيندها و  و با در نیر يرفتن   مديريت ريسيک عملياتي آياد باشيند  

مراح  مديريت ريسک عملياتي؛ بت شناسايي و ارزيابي ريسک عملياتي و موارد  رر و زيان ناشي از 

                                                 
1 King 
2 Dorogovs et al. 
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اهش يطرات ناشييي از آن و فرايندهايي براد ، ارزيابي ، نیارت و کنترل ک اسييتها يآن و تدوين سيي

 (. 2224، 1بپردازند )باس 

دسترسي هاد يار ي رير مجاز بت بنابراين براد مديريت ريسک عملياتي، کت ارلب با مواردد مانند 

اد بهرد ييرد از تکنيکهمنابخ اطالعاتي سازمان و دسترسي بت اطالعات ميرمانت مشتريان همراد است، 

زواياد مصتلد دايلي و يار ي و نيز زيرسييايتهاد فناورد  ديد مديريت ريسييک عملياتي کت از 

ت بصشيدن باطالعات در سازمان بت بررسي عوام  موگر بر ايجاد اين ريسک مي اردازند،  هت تيمق 

در يک  (.2222، 2ال.آر. اف. سي. ام .سيتداوم ف اليت هاد موسيسيات مالي تزم بت نیر مي رسيد )   

دير ارشيد ريسک عملياتي را بت عنوان يک شرط تزم برنامت  مييي مديريت ريسيک عملياتي نوين، م 

ريزد استراتژيک ، مديريت کسب و کار و فرايند مديريت ريسک شرکت بايد در نیر بگيرد تا از اين 

 (. 1311راد استانداردهاد براد مديريت اين يونت ريسک در سازمان نهادينت يردد) تمي لو، 

سييي عواملي مانند عوام  انسيياني و موارد مربوط بت آنها، عوام  اين رويکردهاد  ديد م موت بت برر

فناورانت سيصت افزارد و نرم افزارد،  ي د در فرايندهاد دايلي سازمان، عوام  يار ي و ....  در   

 (. 2221،  3هاد عملياتي در موسسات مالي مي اردازند )رومانور و همکارانايجاد ريسک

ق حا ر تالغ دارد تا بت بررسي رويکرد نويني در ارزيابي و کنترل در راستاد مطالب ارارت شدد، تيمي

هاد عملياتي در بانک ملي ايران،  با بررسيي عوام  مصتلد دايلي و يار ي در اين سازمان  ريسيک 

ها در مالي بپردازد تا از اين راد بتواند در نهايت بت ارارت راهکارهايي  هت کنترل و کاهش اين ريسک

 نکاتي کاربردد در شيييناسييياييزد. انتیار مي رود نتايج اين اژوهش بتواند بت عنوان اين بيانک بپردا 

 ها نيز کاربرد داشتت باشد. هاد عملياتي و کنترل آنها، در ديگر موسسات مالي و بانکريسک

انجام تحقيق )شامل اختالف نظرها و خالءهاي تحقيقاتی موجود، ميزان نياز به  ضرورتاهميت و  - د

فوايد احتمالی نظري و عملی آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقی احتماالً جديدي كه موضوع، 

 :گيرددر اين تحقيق مورد استفاده قرار می

هاد ايير بت دو دلي  تو ت بت ريسک عملياتي در بانکها و موسسات مالي مورد تو ت يرار يرفتت در سال

. افزايش ارت اطات ميان شرکت کننديان در بازار سرمايت. 2 . رشد نمايي استفادد از فن آورد و1است  

                                                 
1 Basel 
2 LRFCMC 
3 Romanovs et al. 
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با و ود آنکت فن اورد س ب سهولت در انجام امور و رشد بهرد ورد سازماني مي يردد، اما سازمانها 

را با مشکالت  ديد از  ملت دستيابي رير مجاز بت اطالعات ط مت بندد موسسات نيز روبرو نمودد 

مهمترين عوام  ايجاد کنندد ريسک عملياتي در سازمانهاد مالي است، در است. اين عام  کت يکي از 

کنار مابمي دتي  ايجاد کنندد اين ريسک، باعث شدد است تا سازمانهاد مالي بت هيچ و ت نتوانند از 

رويارويي با ريسک عملياتي ا تنا  نمايند.  اهميت اين تيميق نيز در راستاد اين مورد رير ياب  

رسي عوام  موگر بر ايجاد اين ريسک در يکي از بزريترين واحدهاد مالي کشور ي ني بانک ا تنا ، بر

ملي ايران  در  هت کنترل  مديريت اين ريسک در مماب  رافلگير شدن و اياد  رر و زيان ناشي از آن 

  است.

 يوتت عمدد در مييي کسب و کار، مث   هاني شدن کسب و کار و سرعت باتداز سود ديگر ت

تالييرات در فناورد، باعث افزايش ريابت و دشوارد مديريت در سازمانها يرديدد است. در مييي 

کسب و کار امروز، مديريت و کارکنان مي بايست توانايي بريورد با روابي دروني و وابستگيهاد م هي 

در چنين مييطهاد ا باشند. و بالرنج ميان فناورد، دادد ها، وظايد، ف اليتها، فرايندها و افراد را دار

اد سازمانها نيازمند مديراني هستند کت اين ايچيدييهاد ذاتي را در زمان تيميي ييريهاد مهمشان ايچيدد

لياظ و تفکيک کنند. مديريت ريسک مؤگر کت بر م ناد يک اصول مفهومي م ت ر يرار دارد، بصش 

د سريت دايلي، سريت يار ي، زيانهايي ماننمهمي از اين فرايند تيميي ييرد را تشکي  مي دهد. 

آسيب بت داراييهاد فيزيکي، تالييرات در مييي هاد تجارد و اشکاتت و يطاهاد سيستمي، ايتالل 

در مديريت ا را ، تيوي  و فرايندها در موسسات مالي، ايتالل در فرايندهاد مربوط بت کارکنان سازمان 

هاد عميالتي در موسسات مالي ناسايي ريسکو ....،  رورت انجام تيميماتي مدون و دورد اد براد ش

عدم اطمينان مييطي و شدت ريابت و ارارت راهکار براد ايشگيرد، کنترل و کاهش آنها را  با تو ت بت 

 آنها ايجا  مي کند.  تمويت و ارتماد اگربصشي و  سازمانها

پيرامون  داخل و خارج كشوردر تحقيقات انجام شده پيشينه سوابق مربوطه )بيان مختصر مرور ادبيات و  -ه

 (:تحقيق آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظريو نتايج  تحقيقموضوع 

تيميمات در زمينت رويکردهاد نوين در مديريت ريسکها عملياتي تمري ا ت داد زيادد ندارد . در ادامت 

 بت بريي از مماتت و تيميمات مرت ي با اين حوزد اشارد مي شود 

ي هاد اعت ارد، عملياتي و نمدينگتاگير ريسک "( در تيميمي با عنوان 1331تاغ )يوغ سيما و شهيکي 

، هدف ميورد اين تيميق را بررسي ارت اط کارايي و ريسک در صن ت "بر کارايي نیام بانکي ايران 
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  ابانکدارد ايران م رفي کردد اند.  در اين تيميق بت منیور  ارزيابي کارايي و رت ت بندد بانکها، انتص

مدل بهينت و سپس شناسايي تاگير ريسکهاد اعت ارد، نمدينگي و عملياتي بر کارايي نیام بانکي، از دو 

 11رويکرد اارامتريک با م ناد ايتيادد و نااارامتريک با م ناد بهينت سازد ريا ي استفادد شدد است. 

اوت ت هاد تيميق بيانگر تفبراد تيميق مد نیر يرار يرفتت و يافت 1313-1314بانک در فاصلت سالهاد 

در دو روغ اارامتريک و نااارامتريک در ارزيابي کارايي بانکها بودد است و نيز رابطت م ني دار فيمابين 

 ريسکهاد اعت ارد و عملياتي و کارايي بانکها بت دست آمدد است.  

ر مهمترين يی ، اين ريسک را"مديريت ريسک عملياتي نوين "( در تيميمي با عنوان 1311تمي لو )

ايش رود سازمانهاد مالي برشمردد است چرا کت بيشتر يسارتهاد مالي بيست سال ايير در ارواا و 

آمريکا و بيرانهاد مالي و اعت ارد بزرگ ناشي از ريسکهاد عملياتي و زيانهاد ناشي از آنها بودد است. 

ر ت و ود آورندد آن اردايتت ، ددر اين تيميق ميمق ابتدا بت ت يين مفهوم ريسک عملياتي و عوام  ب

ويژيي  وادامت بت تشري  و ت يين رويکردهاد مديريتي و کنترل سنتي و نوين در اايش ريسک عملياتي 

هاد اندازد ييرد ريسک عملياتي مورد تو ي  يرار دادد شدد هاد انها اردايتت است. در نهايت روغ

 اند و آنها را مورد ط مت بندد يرار دادد است. 

ها، مطال ت موردد  بانک صن ت هاد عملياتي در بانکريسک "( در تيميمي با عنوان 1312فانيان ) عر

هر بنگاد ايتيادد با آن روبروست و در موسسات ، ريسک را ممولت اد م رفي کردد است کت "و م دن 

 ت ارد وهاد مو ود از  ملت ريسک عملياتي ، اعمالي مديران وظيفت کنترل و مديريت انواع ريسک

هاد عملياتي، چگونگي شناسايي اين بازار را بر عهدد دارند . دستاورد اين ممالت ت يين اهميت ريسک

ها بودد است هاد مصتلد اندازد ييرد آنها در موسسات مالي بت ويژد بانکها، و تشري  روغريسک

 ارارت شدد است. و در نهايت راهکارهايي براد کنترل و مديريت اين ريسک 

 ، "دتجار مديريت ريسک عملياتي در بانک هاد "( در تيميمي با عنوان 1311داورد و اهلواني يمي ) 

 ،دانستت انديکي از م احث ياب  تو ت در صن ت بانکدارد  را ريسک عملياتي و شيود هاد مديريت آن

يسک مديريت ر کت تاگيرات بالمود اد بر عملکرد بانک ها و موسسات مالي دارد. يکي از يامهاد اصلي

عملياتي، اندازد ييرد آن با هدف اندازد ييرد سرمايت مورد نياز اين ريسک است کت با تو ت بت حرکت 

، اندازد ييرد سرمايت مورد نياز 2بانک هاد کشور بت سمت رعايت يوانين و استانداردهاد کميتت بال 

نس ت کفايت سرمايت بانک ها  براد ريسک عملياتي  هت موا هت با بيرانها و همچنين اعمال آن در

از اهميت ياصي بريوردار است. براد اندازد ييرد ريسک عملياتي و در نتيجت مياس ت سرمايت مورد 
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، و ود دارد کت دو رويکرد اايت و «ايشرفتت»و « استاندارد شدد»، « اايت»نياز، ست رويکرد شايا 

رفتت از دارند؛ در صورتيکت در رويکرد ايشاستاندارد نس ت بت رويکرد ايشرفتت بت اطالعات کمترد ني

 .نياز بت بانک اطالعاتي وسي ي از دادد هاد مربوط بت زيان است

 هادروندهاد نوين در مديريت و کنترل ريسک "( در تيميمي با عنوان 2213) 1دورويور و همکاران

يت ريسک تاگير فراواني  اذعان نمودد اند کت امروزد درموسسات مالي مدير "عملياتي در سازمانهاد مالي

بر توانايي هاد سودآورد سازمان دارد. بنابراين مديريت ريسک  بصش مهمي از ابزارهاد مالي در 

سازمانها برشمردد مي شود. در اين تيميق در ابتدا م اني ريسک و ريسکهاد مو ود در موسسات مالي 

وام  سازندد مصتلد ريسک عملياتي مورد تشري  يرار يرفتت است.  در ادامت بت بررسي شايت ها و ع

در موسسات مالي اردايتت شدد است ، سپس دو فر يت براد مديريت نوين در ريسک عملياتي ايشنهاد 

شدد و عوام  سازندد ريسک عملياتي از چهار منیر انساني، نرم افزارد،   د در فراندها و عوام  

يممان بت ست دستت کنترل منابخ انساني و يار ي سازمان مورد بررسي يرار يرفتت است. در اايان م

ک ها براد کنترل نوين ريسآندايلي، کنترا و مديرت سوء استفادد ها و کنترل دادد و سيستي و ا زاد 

 نمودد اند. ارد هاد عملياتي در موسسات مالي اش

در  تيهيئت مديرد و اتفايات ناشي از ريسک عمليا "( در تيميمي با عنوان 2213) 2وانگ و هاد سو

در  ريسک عملياتيناشي از ، بت بررسي رابطت بين ترکيب هيئت مديرد و رويدادهاد "موسسات مالي

اردايتت اند. در ابتدا ادبيات ادارد امور شرکت ها مورد  2212 – 1332زماني در دورد  موسسات مالي

هاد  ويوع ريسکبررسي يرار يرفتت است  و سپس ويژيي هاد هيت مديرد سازمانهاد مالي با احتمال 

عملياتي مد نیر يرار يرفتت است. بت طور کلي يافتت هاد اين اژوهش نشان دادد است کت ترکيب هيات 

مديرد داراد رابطت منفي و رير يطي با احتمال رويداد ريسک عملياتي در سازمانهاد مالي داشتت است  

،سريتها و تملب هاد دايلي و و عوام  ديگرد مانند نوع مشتريان، مييوتت، شيود هاد کسب و کار

 يار ي عوام  موگر ترد در بروز رويدادهاد ريسک عملياتي بودد اند. 

چشي انداز کنترل دايلي در رويدادهاد ريسک  "( در تيميمي با عنوان 2212) 3بناروچ و همکاران

اتي فناورانت با ملي،  بت بررسي تاگير ايتيادد اب ادد ا ز ريسک ع"عملياتي فناورانت موگر بر ارزغ بازار 

اب اد يکپارچگي، ميرمانگي، دسترسي، افشا و ... بر ميزان ارزغ بازار شرکتهاد مالي اردايتت اند . در 

                                                 
1 Dorogows  et al. 
2 Wang and Hy su 
3 Benaroch et al. 
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نهيات نتايج تيميق نشان دادد اند کت شرکتهاد داراد اتانسي  رشد بازار باتتر داراد مصاطرد هاد 

اند و فناوراد اطالعات و ريسکهاد ناشي از  بزريترد در زمينت ريسک هاد عملياتي فناورانت نيز بودد

 آن تاگير باتترد بر اينگونت شرکتها در کسب ارزغ بازار داشتت است. 

 تحقيق:در جنبه جديد بودن و نوآوري  – و

تو ت بت ريسک عملياتي و عوايب و زيانهاد ناشي از آن  زمان زيادد نيست کت مورد تو ت موسسات 

ميممان براد يافتن عوام  موگر بر اديد آمدن آن يرار يرفتت است. از سود مالي و بانکها از يک سو و 

ديگر رويکردهاد نوين در مديريت و کنترل ريسک عملياتي کت ايش بيني و اايش آنها را بت عنوان 

 زري از برنامت ريزد استراژيک يود و بت عنوان  زري ا تنا  نااذير  از برنامت هاد مديريت ريسکهاد 

داند و نت بت عنوان يطرد کت تنها در مويخ بروز بايد بت ان تو ت نمود، از رويکردهاد نوين  مالي  مي

ت کت تيميمات زيادد تا کنون در حوزد دايلي و يار ي بت ان نپردايتت اند و رويکرد سدر اين عرصت ا

اتي در لينوآورانت اين تيميق نيز اردايتن بت حيطت اد نو در عرصت مديريت و کنترل ريسک هاد عم

 موسسات مالي است. 

  :اهداف ويژه و كاربردي(كلی، اهداف مشخص تحقيق )شامل اهداف آرمانی،  -ز

ر بانک د آنکنترل و مديريت  عوام  موگر بر بروز ريسک عملياتي و  هدف کلي اين تيميق بررسي 

 اين هدف کلي داراد چهار زير هدف است ملي ايران است. 

 ي در بروز ريسک عملياتي .ت يين تاگير عوام  انسان .1

 ت  ين تاگير عوام  فناورانت در بروز ريسک عملياتي. .2

   د در فرايندهاد دايلي در بروز ريسک عملياتي.ت يين تاگير  .3

 ت يين تاگير عوام  يارز از سازمان در بروز ريسک عملياتي. .4

رل ديريت و کنتهدف کاربردد اين تيميق بررسي عوام  موگر بر ايجاد ريسک عملياتي در يالب م

نويني در ريسکهاد عملياتي سازمانهاد مالي براد ارارت راهکارهايي مناسب براد کنترل و کاهش اين 

 ريسکها و کاهش زيانهاد ناشي از آنهاست. 

محل  )به عبارت ديگر ها، صنايع و يا گروه ذينفعان( ذكر شودوران )سازماندر صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره –ح 

 :ي مطالعه موردي(اجرا



12 

نتايج اين تيميق براد مديران و کارشناسان و برنامت ريزان مالي بانک ملي ايران در کنترل و کاهش 

 اگرات ريسک عملياتي مي توان موگر باشد. 

 :تحقيقسؤاالت   -ط

 اين تيميق در ااسصگويي بت سواتت زير شک  يرفتت است 

وزغ، ناداني و ...(  س ب بروز ريسک عملياتي آيا ايدامات رير عمدد عوام  انساني)عدم آم .1

 انساني است؟

آيا ايدامات عمدد عوام  انساني)دزدد، دشمني، آسيب بت دارايي ها و ....(  س ب بروز ريسک  .2

 عملياتي انساني است؟ 

 آيا يرابي نرم افزارد س ب بروز ريسک عملياتي فناورانت است؟ .3

 تي فناورانت است؟آيا يرابي سصت افزارد س ب بروز ريسک عمليا .4

 آيا   د در طراحي و ايادد سازد فرايندها س ب بروز ريسک عملياتي فرايندد است؟ .1

 آيا   د در فرايندهاد کنترلي س ب بروز ريسک عملياتي فرايندد است؟ .2

 آيا حوادث ط ي ي س ب بروز ريسک عملياتي يارز از سازمان است؟ .1

 از سازمان است؟آيا مسار  يانوني س ب بروز ريسک عملياتي يارز  .1

 آيا وابستگي يدمات بت بيرون از سازمان س ب بروز ريسک عملياتي يارز از سازمان است؟   .3

 :تحقيقهاي فرضيه  -ي

بر بروز ريسک  )عدم آموزغ، ناداني و ...( ايدامات رير عمدد عوام  انسانيبت نیر مي رسد  .1

 عملياتي انساني تاگير دارد. 

بر بروز  )دزدد، دشمني، آسيب بت دارايي ها و ....( وام  انسانيايدامات عمدد عبت نیر مي رسد  .2

 ريسک عملياتي انساني تاگير دارد. 

 بر بروز ريسک عملياتي فناورانت تاگير دارد. يرابي نرم افزارد بت نیر مي رسد  .3

 بر بروز ريسک عملياتي فناورانت تاگير دارد. يرابي سصت افزارد بت نیر مي رسد  .4

بر بروز ريسک عملياتي فرايندد   د در طراحي و ايادد سازد فرايندها بت نیر مي رسد  .1

 تاگير دارد. 

 بر بروز ريسک عملياتي فرايندد تاگير دارد.   د در فرايندهاد کنترلي بت نیر مي رسد  .2
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 بر بروز ريسک يارز از سازمان انساني تاگير دارد. حوادث ط ي ي بت نیر مي رسد  .1

 بر بروز ريسک عملياتي يارز از سازمان تاگير دارد.ي مسار  يانونبت نیر مي رسد  .1

بر بروز ريسک عملياتي يارز از وابستگي يدمات بت بيرون از سازمان بت نیر مي رسد   .3

 سازمان تاگير دارد. 

 

 :و عملياتی( اصطالحات فنی و تخصصی )به صورت مفهومی ها وف واژهتعري -ک

  1ریسک عملیاتی .1

را احتمال بروز زيان ناشي از نامناسب بودن و عدم کفايت  فرآيندها و ريسک عملياتي  از حيث نیرد

رو شها، افراد و سيستمهاد دايلي و يا ناشي از رويدادهاد يارز از موسست اعت ارد را ت ريد کردد 

 .اند

عدم کفايت يا نامناسب بودن رهنمودها،  شام   رويدادهاد مربوط بت فرآيندها و روشها از نیر عملياتي

رويدادهاد مربوط بت درون سازمان شام  نمض دستورال م  هاد دايلي، سياستها  ،ستها و رويت هاسيا

اعمال مجرمانت مانند کاله ردارد، سريت،  رويدادهاد مربوط بت يارز از موسست  شام   و رويت ها؛ 

ي  ايا سيسترويدادهاد مربوط بت ايتالتت کارد و نو،     ، سوء استفادد از چک و  رايي رايانت اد

عدم کفايت نيود نگهدارد و مديريت سصت افزارها و نرم افزارها ، ش کت و ايتالتت کارد و  شام  

 و ... عوام  شک  دهندد ريسک عملياتي هستند.  نارسايي سيستي هاد مصتلد

 2عوامل انسانی .2

 طت و ت امالت دو وعام  انساني بت کليت افراد تشکي  دهندد سازمان کت در ان داراد راب از حيث نیرد

 (.1311چند  ان ت هستند اطالق مي شود ) س ادت، 

در اين تيميق منیور از عام  انساني يطاهاد رير عمد عام  انساني در بروز ريسک  از حيث عملياتي

عملياتي مانند )  ه  و عدم دانايي، ناتواني در کار ، عدم آموزغ ديديي و ...( و يطاهاد عمدد  

بروز ريسک عملياتي مانند )سوء استفادد ، تملب ، يرابکارد ، سريت و ... ( عام  انساني در 

 (. 2213، 3است)دورويور

                                                 
1 Operational Risk 
2 Human Factors 
3 Dorogovs et al. 
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 1عوامل فناورانه .3

 دا رايانت  شام  استفادد از رايانت هاد الکتروونيکي و نرم افزارهادفناورد اطالعات  از حيث نیرد

، انتمال دادن و بازيافت اطالعات ت دي  کردن ، ذييرد کردن ، حمايت کردن ، اردازغ کردن  براد

 .است

 در اين تيميق عوام  مربوط بت سصت افزار ) يرابي، يديمي شدن، کم ود ظرفيت  از حيث عملياتي

عدم بهرد ورد، نگهدارد نامناسب ، منسوخ شدن تجهيزات و ... ( و عوام  مربوط بت نرم افزار )نا 

نا  در تالييرتنیيمات، امنيتي نادرست، برنامت نويسييکربندد نامناسب  ،مديريت نامناسب اسازيارد ، 

 (. 2213، 2تست نامناسب، و ...( در بروز ريسک عملياتي است ) دورويور امن، شيود هاد

 3عوامل خارجی .4

عوام  يار ي سازمان شام  عوام  مييطي، عوام  سياسي، ا تماعي، فرهنگي،  از حيث نیرد

ملي کت س ب ايجاد تاليير و اشکال در سازمان از يارز مي ايتيادد، يانوني و بت طور کلي کليت عوا

 شوند مي باشد.

در اين تيميق عوام  يار ي کت س ب بروز ريسک عملياتي در موسسات مالي مي  از حيث عملياتي

شوند شام   عوام  مييطي ، عوام  يانوني و حمويي و تامين يدمات از يارز از سازمان مي باشند ) 

 (.2213، 4دورويور و همکاران

 

 5ضعف در فرایندهای داخلی .1

رآيند مجموعت ف اليتهاد متوالي و مرت ي بودد کت مييول ياصي را بو ود مي آورد ف ز حيث نیردا

و براد ايجاد اين مييول بت درون دادهاد ياصي نياز دارد کت زمينت را براد درست عم  نمودن آن 

 .فراهي مي سازند

يندهاد دايلي کت اشکال در آنها مو ب بروز ريسک عملياتي مي در اين تيميق فرا از حيث عملياتي

 (. 2213، 2شود ع ارتند از فرايندهاد برنامت ريزد و طراحي و فرايندهاد کنترلي) دورويور و همکاران

                                                 
1 IT Factors 
2 Dorogovs et al. 
3 External Factors 
4 Dorogovs et al. 
5Weakness in Internal Process  
6 Dorogovs et al. 
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 :تحقيقروش شناسی -5

داردهاي و استان، تجهيزات شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء )شامل مواد -الف

 در قالب مراحل اجرايی تحقيق به تفكيك(: مورد استفاده 

گردآوري »تذكر: درخصوص تفكيك مراحل اجرايی تحقيق و توضيح آن، از به كار بردن عناوين كلی نظير، 

و غيره خودداري شده و الزم است در هر مورد « هاانجام آزمايش»، «هاي آزمونتهيه نمونه»، «اطالعات اوليه

ها، استانداردها، ها و ملزومات، نوع فعاليت، مواد، روشت كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه دادهتوضيحا

 تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد. 

 

ن ت  از سويي بت دن ال توس ت و بسي مفهوم  است  چرا کت  کاربردد-توس ت اد اين اژوهش از  نیر هدف 

، و از سود ديگر بت دن ال ارارت  عملياتي در موسسات مالي است هاد مديريتي نوين در کنترل ريسک

ود از س  منشا ريسک عملياتي در موسسات مالي است  براد شناسايي، مديريت و کنترلراهکارهاد عملي 

وصيد تيميق توصيفي آنچت را هست ت ايمايشي است. –از حيث ماهيت  و روغ  توصيفي  ديگر اين تيميق 

ژوهشگر . در تيميق ايمايشي ااست. گ ت و تجزيت و تيلي  و تاليير شرايي مو ود د،مي کند. شام  توصي

 ان ) براد کشد عمايد، افکار، ادراکات و تجربيات افراد مورد نیر از ارسشنامت و مياح ت استفادد مي کند

 (.121 122، 1312،  1بست

 

 اندازه گيري متغيرها: و رسیمتغيرهاي مورد بررسی در قالب يك مدل مفهومی و شرح چگونگی بر  -ب

متغيرهاي پنجگانه تحقيق ) كه در قسمت تعيرف واژه ها از نظر عملی و نظري تعريف شدند(، فرضيه هاي چهار 

 گانه تحقيق را بر اساس مدل زير تشكيل می دهند:

 

 

 

                                                 
1 Jan Best 
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 ( استصراز يرديدد است. 2213) 1تمامي متاليرها از تيميق دورويور و همکاران

ردآوري غيره( گو  برداريفيش  مصاحبه،  پرسشنامه، ،اي( و ابزار )مشاهده و آزمون)ميدانی، كتابخانه روششرح كامل   –ج 

 : هاداده

هاد کتابصانت اد و بررسي متون و هي توان هي از روغهاد تزم  هت يک طرح اژوهشي را ميدادد

آورد نمود. در اين اژوهش از روغ کتابصانت يرد ، مياح ت و ...هاد ميداني مانند ارسشنامتاز روغ

هاد انجام يرفتت در  زمينت هادتيميقو ايشينت  تيميقاد براد يردآورد اطالعات در زمينت  ادبيات 

يد هاد  مربوط بت تارشود،  و سپس  از روغ ميداني براد  مخ آورد داددمرت ي با اژوهش استفادد مي

 .شوديا رد فر يت هاد اژوهش استفادد مي

                                                 
1 Dorogovs et al. 

عوامل بروز 

ریسک عملیاتی 

 در موسسات مالی

عام  انساني ) عمدد و رير 

 عمدد(

عامل فناوری ) سخت افزاری 

 و نرم افزاری(

نقص در فرایندهای داخلی 

) طراحی و برنامه ریزی و 

 کنترل(

عوامل خارجی) طبیعی، 

قانونی، تامین خدمت از 

 خارج(
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ها در مرحلت يردآورد اطالعات کتابصانت اد استفادد از کتب، نشريات علمي و ابزار يردآورد دادد

و  هاد، اايان نامت هاد ي لي کار شدد در اين زمينت در دانشگا تيميق مماتت چاپ شدد در زمينت اين

ا کت از آنجطالعات ميداني، ورد اآمراکز علمي م ت ر و نيز منابخ علمي اينترنتي است.  در مرحلت يرد

اين تيميق يک تيميق ايمايشي است م موت ارسشنامت و مياح ت از بهترين ابزارها  هت  مخ آورد 

رود. ارسشنامت فن  مخ آورد بسيار سازمان يافتت ايست  کت اطالعات در اين نوع اژوهش بت شمار مي

ت شود  و از اين رو استفادد از ارسشنامميبوسيلت آن از هر ااسخ دهندد مجموعت سواتت يکساني ارسش 

(. ابزار 122   1312، 1دادد در نمونت هاد بزرگ است) داور شيود کارآمدد  هت اديد آوردن ماتريس

ميمق سايتت با تو ت بت فاکتورهاد اشارد شدد در تيميق يردآورد اطالعات در اين تيميق ارسشنامت 

عوام  انساني، عوام  فناورد، عوام  تت آن در زمينت است کت سوا ( 2213) 2دورويور و همکاران

 يار ي و   د در فرايندهاد دايلي در مورد بروز ريسک عملياتي است. 

 گيري و حجم نمونه )در صورت وجود و امكان(:جامعه آماري، روش نمونه –د 

د تهران  مي باششهرستان کارشناسان و مديران ش ب بانک ملي ايران در  ام ت آمارد در اين تيميق  

ب شهر ش کت بت روغ نمونت ييرد يوشت اد مورد نمونت ييرد يرار مي ييرند. بت اين صورت کت ابتدا 

 4تمسيي مي شوند. و سپس از هر يک از اين  شريي و رربي  - نوبي –شمالي  يوشت4بت  تهران 

راد ارسش سواتت مد نفر بت عنوان نمونت اصلي  ب 12ش  ت انتصا  مي شوند و از هر  ش  ت 1يوشت 

تشکي  مي دهند.  نفر  ام ت آمارد اين تيميق را 222ش  ت و  م ا  22نیر يرار ميگيرند. اس  م ا 

  142، نمونت آمارد اين ت داد بالغ بر  ٪31کت بر اسار فرمول شارل کوکران  با  ريب اطمينان 

 يواهد بود.نفر

 ها:ها و ابزار تجزيه و تحليل دادهروش -هـ 

نيز  ها وين اژوهش از آمار توصيفي  مانند مياس ت ميانگين، درصدها، انيراف م يارها و اراکندييدر ا

شود. در يسمت آمار است اطي از روغ م ادتت سايتارد ها استفادد ميآمار استن اطي براد آزمون فر يت

يک يا چند متالير براد آزمون فر يات بهرد بردد يواهد شد. در اين روغ مجموعت اد از روابي بين 

                                                 
1 Daws 
2 Dorogovs et al. 
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هر دو متالير مستم  و وابستت مي  مستم  ، با  يک يا چند متالير وابستت ، مورد بررسي يرار مي ييرد و

   .توانند بت صورت عوام  و متاليرهايي اندازد ييرد شوند

 منابع

 (مديريت ريسک عملياتي نوين ، تازد هاد  هان بيمت، شمارد 1311تمي لو، حميد ،)و  132

 .21-23، صا 131

 (تاگير ريسک1331يوغ سيما، ر ا، شهيکي تاغ، ميمد ن ي ،) هاد اعت ارد، عملياتي و

نمدينگي بر کارايي نیام بانکي ايران، فيلنامت علمي اژوهشي ماليات و بود ت، سال هفدهي، 

 .31-23، صا 4شمارد 

   ی مدیریت ریسک عملیاتی در بانک ها(، 1311)  داورد مجيدر ياپاهلواني يمي م ييومت

 .31-11، صا 2، شمارد اژوهشنامت ايتيادد ، تجاری

   ( مطال ت تط يمي و ا راد مدل هاد اندازد ييرد ريسيييک 1311شيييربيت اورلي. احميد  ،)

 .11عملياتي در بانک صن ت و م دن،  فيلنامت شريد، شمارد 

  ( (، ريسکهاد عملياتي در بانکها ) مطال ت موردد  بانک صن ت و م د1312عرفانيان، امير ،)ن

 .112-31، صا 42و  41اژوهشها و سياستهاد ايتيادد ، شمارد 

 Basel Committee for Banking Supervision (2004), International Convergence of 

Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework, Basel 

Committee for Banking Supervision. 

 Dorogovs, Pjotrs, Solovjova, Irina, Romanovs, Andrejs(2013), New tendencies of 

management and control of operational risk in financial institutions , Social and 

Behavioral Sciences, No.99, pp: 911-918.   

 King J. (2001), Operational Risk: Measuring and Modeling, John Wiley & Sons. 

 LRFCMC (2006), Recommendations for Operational Risk Governance. Latvian 

Republic Financial and Capital Market Commission (in Latvian). 

 Romanovs A., Merkuryev Y., Klimov R., Solovjova I. (2008), A Technique for 

Operational IT Risk Management in Latvian Monetary and Financial Institutions, 

8th WSEAS International Conference on Applied Computer Science, Venice, 

Italy, pp 230-235.  

 Wang, Tawei,  Hsu, Carol(2012), Board composition and operational risk events 

of financial institutions, Journal of Banking & Finance, No. 37 , pp:  2042–2051 
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 Zhaoyang, Lu (2013), Measuring the capital charge for operational risk of a bank 

with the large deviation approach, Mathematical and Computer Modeling , No.58 

, pp: 1634–1647. 

 استفاده از امكانات آزمايشگاهی واحد: -6

  لی باشد؟  ببراي انجام تحقيقات نياز به استفاده از امكانات آزمايشگاهی واحد علوم و تحقيقات میآيا 

 خير

در صورت نياز به امكانات آزمايشگاهی الزم است نوع آزمايشگاه، تجهيزات، مواد و وسايل مورد نياز در اين 

 قسمت مشخص گردد.

 مقدار مورد نیاز مواد و وسایل تجهیزات مورد نیاز اهنوع آزمایشگ

 

 

 

  

 

 امضاء مديرگروه تخصصي:      امضاء استاد راهنما:

 انجام تحقيق: بندي زمان -7

 ....................تاريخ اتمام:... -:..........................جمدت زمان انجام تحقيق -:................................. بتاريخ شروع -الف

اد( و مدت زمان ها و مراح  ا رايي تيميق )شام  زمان ارارت يزارشات دوردتزم است کليت ف اليتتذكر: 

بيني و در  دول مربوطت درز يرديدد و در هنگام انجام عملي تيميق، مورد نياز براد هر يک، بت تفکيک ايش

 اتمکان رعايت يردد.حتي
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 ها و مراحل اجرایی تحقیق و ارائه گزارش پیشرفت کاری فعالیتبندبینی زمانپیش

 شرح فعالیت ردیف
 زمان کل

 )ماه(

 زمان اجرا به ماه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 1

2 

              نيي ماد ) دو هفتت( انتصا  ممالت کليدد م ت ر و  ديد 1

               يک ماد د مربوطتد ميترم و يروتدوين ارواوزال تيميق و تيويب و تاييد آن توسي اساتي 2

              ماد 1پ1 تهيت ايشينت و مطال ات کتابصانت اد 3

              نيي ماد ) دو هفتت( طراحي ارسشنامت 4

               ماد 1 توزيخ ارسشنامت بت صورت اايلوت  هت سنجش روايي و اايايي 5

               ماد 1 کمي  ارسشنامت ها بت طور کام ادامت کار دادد بردارد و ت 6

              نيي ماد ) دو هفتت( تجزيت و تيلي  دادد ها 7

              ماد 1پ1 نتيجت ييرد، يزارغ نويسي اايان نامت و  م  ندد 8

 ول منطبق باشد.االمكان باید با مندرجات جد، حتینامههای اجرایی پایاننوع فعالیتزمان و  -1توجه: 

 باشد.ماه می 12ماه و حداکثر  6نامه کارشناسی ارشد بینی مراحل مطالعاتی و اجرایی پایانحداقل زمان قابل قبول برای پیش -2  

   

   

..................................................................................................................................................................................................... 
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