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Abstract
Recently, banks and financial institutions have paid more and more attention to operational risk management.
As Basel and other risk management frameworks have acknowledged, risk identification is considered as the
first step of risk management process. Although estimating the risk of coverage capital is considered the
ultimate goal of risk measurement and risk assessment, there is no doubt that risk management and control
requires identification of the risks and factors causing them, as well as their causal mechanisms. In the present
paper, a methodology was developed to map operational risks, risk factors, risk consequences and their causal
links. Process based approach was used for risk mapping, and fuzzy cognitive map was introduced as risk
mapping tool which is an expert based structuring technique and does not rely on operational risk data bases.
Then, risk partitions were determined and finally a set of risk control policies were examined as three different
scenarios.
Keywords: Operational Risk, Risk Identification, Risk Map, Fuzzy Cognitive Map, Risk Management
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چکیده
 همانگونه که در توافقنامۀ بال و سایر. بانکها و مؤسسات مالی بیش از پیش به مدیریت ریسک عملیاتی توجه کردهاند،در سالهای اخیر
 مدیریت و کنترل. نخستین مرحلۀ فرایند مدیریت ریسک تلقی میشود،چارچوب های مدیریت ریسک اذعان شده است شناسایی ریسک
 نگاشت ریسک یکی از ابزارهای پذیرفتهشده.ریسک مستلزم شناسایی ریسکها و عوامل ایجادکننده و ساز و کار علت و معلولی آنها است
 نگاشت ریسک مبتنی بر، در مقالۀ حاضر.برای شناسایی ریسک عملیاتی است که تاکنون روشهای کمی برای تهیۀ آن توسعه داده شده است
فرایند بهعنوان ابزار شناسایی ریسک انتخاب و امکان تهیۀ نگاشت ریسک با استفاده از یک تکنیک نگاشت شناختی فازی بهعنوان تکنیک
 پس از تشکیل نگاشت با افراز ریسکهای شناساییشده به فعالیتهای مربوط در فرایند مدّنظر مشخص شد.ساختاردهی مسأله بررسی شد
 پرریسکترین فعالیت در این فرایند است؛ سپس با تجزیه و تحلیل عناصر نگاشت ریسکها و عوامل کلیدی شناسایی و،»فعالیت «اعتبارسنجی
. اثر سیاستهای مختلف کنترل ریسک در عناصر نگاشت در قالب سه دسته سناریو بررسی شد،درنهایت
 نگاشت شناختی فازی، نگاشت ریسک، شناسایی ریسک، ریسک عملیاتی:واژههای کلیدی
* نویسنده مسؤول
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مقدمه

محاسبه کنند [ .]72اتّخاذ تصامیم هاای آگاهاناه درباارۀ

از دهۀ  7331رویدادهای زیاان عملیااتی بزرگای در

شیوۀ مقابله با ریسک ،مستلزم انتقاال اطالعاات ریساک

بانکها و مؤسسات مالی کشف شد که مؤسسات ماالی

به تمام سطوح و بخشهای سازمان است .اولین گاام در

و نهادهای نظارتی را به صرف توجه بیشاتر باه توساعه و

فرایند انتقال اطالعاات ریساک ،شاناخت ریساکهاای

بهباااود اقااادامات مااادیریتی بااارای کنتااارل و کااااهش

موجود در عملیات است .سیستم مدیریت ریسک با هار

ریسکهای عملیاتی ملزم کرد .تا ساال  2111توجهاات

رویکردی که تعریف شود ،باید سه کاارکرد شناساایی،

به ریسکهای بازار ،اعتباری و نقدینگی معطاوف باوده

ارزشیابی و تعریف پاسخ به ریساک را داشاته باشاد []1

است؛ اما از ساال  2177باهطاور عماده ،باه رویادادهای

توافقنامۀ بال  2نیز شناسایی ریساکهاا را اولاین مرحلاۀ

زیان باری توجه شده است که در مؤسسات مالی بزرگ

مدیریت ریساک عملیااتی برشامرده اسات .شناساایی و

تأثیر می گذارد و موجب احیای بحث مدیریت ریساک

ارزیابی اولیۀ ریسکها به خودی خاود ،مایتواناد مفیاد

عملیاتی شده است []71؛ بهگونهای که امروزه شناساایی

واقع شود؛ حتی اگر تحلیلهای پیشرفتهتر بار یافتاههاای

ریسک عملیاتی و اندازه گیری سرمایۀ پوششی این ناو

اولیه انجام نشود [ .]23نگاشت ریسک یکی از ابزارهای

ریسک به یکی از الزامات برنامههای مادیریت ریساک

معرفیشده برای شناسایی ریسکهای عملیاتی است که

در بانکها و مؤسسات مالی تبدیل شده است.

دربارۀ اهمیت و مزیت کاربرد آن اتفاق نظر وجود دارد

بین اناوا مختلاف ریساکهاایی کاه در مؤسساات

[]21؛ اما تااکنون ،روشهاا و دساتورالعملهاای انادکی

مالی تأثیر می گذارد ،ریسک عملیاتی میتواند بیشاترین

باارای تهیااۀ نگاشاات ریسااک توسااعه داده شااده اساات.

قدرت تخریب را داشته باشد که البته بهسختی پیشبینای

پژوهش حاضر ،امکان تهیۀ نگاشت ریسک را با استفاده

میشود .ریسک های اعتبااری و باازار اکناون باهخاوبی

از تکنیک نگاشت شناختی فازی بررسی میکند.

شناخته شده است؛ اما ریسک عملیااتی هناوز هام بارای
ماادیران ماابهم اساات .باارخالف ریسااکهااای بااازار و
اعتباری کاه در حاوزههاای مشخصای از کساب و کاار

مبانی نظری
ریسااک عملیاااتی را اولااین بااار ،کمیتااۀ بااال 2در
3

وجود دارد ،ریسک عملیاتی جزئی از تماام فراینادهای

توافقنامۀ بال 2بهعنوان یکی از ریسکهای اثرگاذار در

کسب و کار است .کمیتۀ باال کاه یکای از کمیتاههاای

تعیین حجم سرمایۀ پوششی ریسک معرفی کرد .کمیتاۀ

بانک تسویه بین الملل 7است و در زمیناۀ تادوین قاوانین

بال ،ریسک عملیاتی را ریسک زیان ناشی از بیکفایتی

مدیریت ریساک در مؤسساات ماالی پیشارو اسات ،در

یا ناکارآمدی فرایندها ،افاراد و سیساتمهاای داخلای یاا

سااال  2112در توافقنامااۀ بااال  2ریسااک عملیاااتی را

رویدادهای خارجی تعریف و رویدادهای زیان عملیاتی

بااهعنااوان دسااتۀ جدیاادی از ریسااکهااای پاایش روی

را باااه هفااات دساااته تقسااایم کااارده اسااات :مشاااتریان،

بانکها و مؤسسات مالی معرفی و بانکها را ملزم کارد

 .2کمیتۀ بال مرکب است از نمایندگان ارشد بانکهای مرکزی تعدادی از

که به صورت مستقل ،سرمایۀ پوششی ریساک عملیااتی

کشورهای گروه ده که بانک تسویههای بینالمللی بهعنوان دبیرخانۀ دائمی آن

را در کنار سرمایۀ پوششی ریسکهای اعتبااری و باازار

در شهر بال سوئیس معموالً هر سه ماه یک بار تشکیل میدهد .کمیتۀ بال،
قدرت قانونی ندارد؛ ولی بیشتر کشورهای عضو آن بهطور ضمنی ،موظف به
اجرای توصیههای آن هستند.

1. Bank for International Settlements

3. Basel II
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محصوالت و روش های خطوط کساب و کاار ،آسایب

ریسک ،چنادین شایوه وجاود دارد .شااید متاداولتارین

به داراییهای فیزیکی ،توقف در خطوط کساب و کاار

تکنیک در این زمینه ،نگاشت ریسک بر نماودار احتماال

و خرابی سیساتم هاا ،اجارا ،تحویال و مادیریت فرایناد،

 -شدت باشد که در چارچوب کوزو نیز بدان اشاره شده

تقلااب داخلاای ،تقلااب خااارجی ،ایمناای محاال کااار و

اساات [ .]1ایاان روش ،تصااویری از ریسااکهااا و برخاای

روشهااای اسااتخدام کارکنااان .ایاان کمیتااه در اصااول

پارامترهای مربوط ازجملاه شادت و احتماال آنهاا ایجااد

چهارده گانه ای که با نام اقادامات ماؤثر بارای مادیریت

میکند؛ اما به علتها و پیامدهای ریسک توجهی نادارد.

ریسک عملیاتی تدوین کرده است ،چهار فعالیت اصلی

روش دیگر در این زمینه ،نگاشت ریساکهاا بار مراحال

شناساااایی ،ارزیاااابی ،نظاااارت و کااااهش  -کنتااارل را

فعالیاات فرایناادها اساات .در ایاان روش ،عواماال کلیاادی

گامهای مدیریت ریسک عملیاتی معرفای مایکناد [.]3

ریسک و محرکها را در هار فرایناد مایتاوان شناساایی

این کمیته ،در اصل چهارم ،مقولاۀ شناساایی ریساک را

کرد .این روش ،نتایج پیچیدهتری به دسات مایدهاد کاه

بررساای ماایکنااد و بااا وجااود معرفاای کااارت امتیااازی،

بیشااتر دربردارناادۀ اطالعااات کیفاای اساات؛ امااا تصااویر

نگاشاات ریسااک و شاااخصهااای ریسااک بااهعنااوان

روشنی از وضعیت بخشهاای نیازمناد تیییار در فراینادها

ابزارهااای قاباال اسااتفاده ب ارای شناسااایی ریسااکهااای

ایجاد میکند .از این منظر ،نگاشت ریسک ،ابزاری بارای

عملیاتی ،توضیحی دربارۀ رویاه هاای کااربردی تحلیال

مرتبطکردن ریسک با بخشهای مختلاف فرایناد اسات.

فرایناادهای کسااب و کااار و شناسااایی ریسااکهااا ارائااه

طراحی این ابزار ،نیازمند روش مناسبی بارای شناساایی و

نمیدهد .در واقع ،هدف ایان توافقناماه ،تادوین اصاول

پوشش تمام ریسکهای مربوط است .نگاشات ریساک،

است و به همین دلیل ،انتخاب تکنیک را باه باناکهاا و

امکان تحلیل علتهاای زیاان عملیااتی و امکاان ردیاابی

مؤسسات واگذار کرده است .کارت امتیاازی باهعناوان

زیان مالی را به منشأ ایجادکنندۀ آن فراهم مایآورد .ایان

اباازار شناسااایی ریسااک ،دادههااای زیااان عملیاااتی و

امر ،نقش کلیدی در اندازهگیری صحیح و گازارشدهای

شاااخصهااای ریسااک را ترکیااب و بااا انجااام نااوعی

دربارۀ منابع در معار

ریساک عملیااتی و پایشبینای و

خودارزیااابی در خطااوط کسااب و کااار ،ریسااکهااای

اتّخاذ اقدام مناسب بر مبناای آن دارد [ .]21شااخصهاای

عملیاتی بالقوه را شناسایی میکند [ .]7نگاشت ریساک

کلیدی ریسک یکی دیگر از ابزارهاای پیشانهادی کمیتاۀ

با هادف شناساایی ریساکهاای عملیااتی پیراماون ایان

بااال باارای شناسااایی ریسااک اساات .شاااخص کلیاادی

پرسش شکل می گیرد که «چه اشتباهی ممکن است رخ

ریسک ،متییری است کاه مبناای مطلاوبی بارای تخماین

دهد؟» پاسخ به ایان پرساش تنهاا باا تحلیال فراینادهای

زیان ناشی از ریساک فاراهم مایآورد .پاس از شناساایی

معین میسر است .اولین خروجی چنین تحلیلی ،شاناخت

روابط علت و معلولی بین علتهای ریسک ،رویادادهای

علااتهااا و پیاماادهای رویاادادهای ریسااک اساات و

ریسک و پیامدهای آن ،از شاخصهای کلیادی ریساک

خروجای دوم یااک پایگااه داده کمّاای یاا حااداقل قاباال

بهعنوان شاخص پیشبینی وقو ریسک و زیاان ناشای از

کمّیسازی است که میتواند برای الگوساازی پروفایال

آن استفاده میشود .مقادار شااخص کلیادی ریساک در

ریساااک عملیااااتی و هااادایت اقااادامات اصاااالحی و

قالااب تااابعی از مقاادار متییرهااای علاات ،ریسااک و یااا

پیشگیرانۀ مدیریتی ،مفید واقع شود [ .]21بارای نگاشات

پیامدهای ریسک محاسبه میشود [.]7
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بررسی مبانی نظری موضاو نشاان مای دهاد اللاب

ریسک عملیاتی در بانکهای دولتی و خصوصی ترکیه

پژوهشهای حوزۀ ریساک عملیااتی باه فرایناد تخماین

استفاده کرده اند .اودنل )2112( 1از تفکر سیستمی برای

زیان ناشی از ریسک عملیاتی یا استفاده از تخمین زیاان

ارائۀ چاارچوب شناساایی رویادادهای ریساک اساتفاده

برای محاسابۀ سارمایه پوششای ریساک عملیااتی توجاه

کرد و پیشنهاد داد ابتادا الگاوی کساب وکاار باا تفکار

کااردهانااد [ ]71 ،2و پااژوهشهااای اناادکی ،ریسااک و

سیسااتمی اسااتخراس و سااپس هاار فراینااد بااه رویااههااای

عوامل ایجادکنندۀ آن را بررسی کردهاند [ .]2چرناوبی،

تشکیلدهندۀ خود شکساته شاود و رویادادهایی کاه در

جااااورین و یااااو )2177( 7متییرهااااای ایجادکنناااادۀ

عوامل عملکردی تأثیر میگذارد ،به ازای تمام رویاههاا

ریسک های عملیاتی را به دو دستۀ کلی متییرهای سطح

شناسااایی شااود .اسااکاندیزو )2112( 2بااا رویکاارد تهیااۀ

بنگاه و متییرهای اقتصاد کالن تقسیم کردناد؛ ساپس از

نگاشت ریساک ،روشای بارای شناساایی ریساکهاای

یاک پایگااه دادۀ زیاان عملیااتی باه ناام Algo FIRST

عملیاتی نهفته در گامهاای مختلاف فراینادها ارائاه داده

برای شناسایی عوامل ایجادکنندۀ هر یک از رویدادهای

است .نگاشت ریسک حاصل شده در پژوهش ماذکور،

ثبتشدۀ ریسک عملیاتی استفاده کردند .پس از آن ،باا

عوامل ایجادکنندۀ ریسک ،رویدادهای ریسک ،و زیان

اینکه وقو رویدادهای ریسک عملیاتی از فرایند

ناشی از ریسکهای مختلف مترتب بر فرایناد مادّنظر را

پواسون شرطی تبعیات مایکناد ،از رگرسایون پواساون

نشان میدهد؛ اما به مسألۀ تعیین قدرت رابطاۀ علّای باین

برای تخمین تابع شدت ریسک عملیاتی استفاده کردند.

هاار ریسااک و عواماال ایجادکنناادۀ آن توجااه نکاارده و

هرمیاات ،باان عاارب و رئیساای )2173( 2بااا اسااتفاده از

روابط بین ریسکها را نیز نادیده گرفته است.

فر

پرسشنامههای بسته ،وجود هفت دسته ریساک عملیااتی

انتخاب ابزار و تکنیک مناسب شناسایی ریساک باه

را در صنعت بیمۀ کشور تونس بررسی کردناد و ساپس

ویژگی ها و شرایط داخلی بانک بستگی دارد؛ اما در هر

تحلیاال عاااملی را باارای تحلیاال روابااط بااالقوه باااین

صااورت ،بایااد دو هاادف اصاالی را محق ا کنااد :اوالً،

ریسکهای عملیااتی و عوامال ایجادکننادۀ ریساک باه

فهرساات رویاادادهای ریسااک را اسااتخراس کنااد و دوم

کااار بردنااد .بیاارادار اللااو و یااالچین )2173( 3عواماال

اینکه ،رواباط همبساتگی باین رویادادها را بشناساد [.]1

چهارگانااۀ ذکرشااده در کمیتااۀ بااال( 2نیااروی انسااانی،

کمک ]72[ 2معتقد است روشی که تمرکز بیش از حاد

سیستم ،فرایند و عامل خارجی) را بهعنوان عوامل اصلی

بر کاملبودن تصویر از ریسک نداشته باشد؛ اماا در پای

ایجادکنناادۀ ریسااک عملیاااتی در نظاار گرفتنااد و بااا

کشف روابط باشد و باه سلسالهمراتاب و تیییارات آتای

شناسایی زیرعامل هاای مرباوط باه هار عامال اصالی باه

ریسک ها از طری سناریوپردازی نیز توجه داشته باشاد،

کمااک خبرگااان ،ساااختاری سلساالهمراتباای از عواماال

ترکیب خوبی از رویکردهای شناساایی ریساک اسات.

ایجادکنناادۀ ریسااک عملیاااتی در بانااکهااای دولتاای و

نگاشت ریسک عالوه بر اینکه شناختی از ریساکهاای

خصوصی ترکیه ارائه دادهاند و سپس از تکنیک تحلیال

عملیااتی پاایش رو ارائاه ماایدهاد ،امکااان تعقیاب منشااأ

سلسله مراتبای فاازی بارای ارزیاابی عوامال ایجادکننادۀ

ریسک را نیز فراهم میآورد و به پایگاههاای دادۀ زیاان

1. Chernobai, Jorion and Yu
2. Hemrit, Ben Arab and Raissi
3. Bayrakdaroğlu and Yalçın

4. O'Donnell
5. Scandizzo
6. Kmec
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عملیاتی متکی نیست .پایگاههاای دادۀ زیاان در بهتارین

کارآمااادتری در شناساااایی ریساااک عملیااااتی تبااادیل

شااارایط ،مجموعاااۀ کااااملی از دادههاااای مرباااوط باااه

میکند .نگاشت شناختی ،شبکهای متشکل از گارههاا و

رویدادهای گذشتۀ زیان عملیااتی را در بار مایگیارد و

پیکانها بهعنوان خطوط ارتباطی اسات (ناو خاصای از

اطالعاااتی دربااارۀ رویاادادهای زیااان بااالقوه پاایش روی

گراف جهتدار) که جهت پیکان رابطاۀ علیات مادّنظر

بانک ارائه نمیدهد؛ بنابراین هرچناد منباع مهمای بارای

فرد را نشان میدهد [ .]3نگاشت شاناختی فاازی ،نساخۀ

اندازهگیری زیان عملیااتی تلقای مایشاود؛ اماا کاارایی

توسعه یافتۀ نگاشت شناختی است کاه بارای الگوساازی

کااافی باارای تحق ا اهااداف مرحلااۀ شناسااایی ریسااک

زنجیرۀ پیچیدۀ روابط علّای اساتفاده مایشاود و قادرت

ندارد؛ بهویژه در مواردی کاه باناک ،پایگااه دادۀ زیاان

رواباااط علّااای را باااا عاااددی در باااازه [ ]-7،7نماااایش
2

عملیاتی جامع و کامل ندارد .پژوهشهاای پیشاین [،21

میدهد.کاسکو [ ]71اولین کسی است که منط فاازی

 ]21نشان میدهد بانکهای ایرانی باا ضاعف جادی در

را با هدف استفاده از دانش کیفی ،باه نگاشات شاناختی

پایگااااههاااای دادۀ زیاااان عملیااااتی روباااهرو هساااتند و

اضااافه کاارد .از ایاان تکنیااک در سااالهااای اخیاار در

پااژوهشهااایی کااه ریسااک عملیاااتی را در بانااکهااای

حوزههای متعدد مدیریت ریسک ازجمله ریسک پروژه

ایراناای کمّاایسااازی کااردهانااد ،یااا از پایگاااههااای دادۀ

[ ،]2ریسک زنجیرۀ تأمین [ ،]77ریساک اعتبااری [،]37

خااارجی اسااتفاده کااردهانااد [ ]22یااا ضاامن اسااتفاده از

ریسک سیساتمی [ ]73و ریساکهاای زیسات محیطای

پایگاههای دادۀ داخلی بار وجاود محادودیتهاای ایان

[ ]72استفاده شده است .پاژوهش هاای پیشاین ،کاارایی

پایگاهها ازجمله ثبت شادن تعاداد و اناوا محادودی از

نگاشت شاناختی را در حاوزۀ مادیریت ریساک اثباات

رویدادهای زیان صحه گذاشتهاناد []21 ،22؛ از ایانرو،

کردهاند؛ اما تا آنجاا کاه نویساندگان مطلاع هساتند ،باه

در پااژوهش حاضاار ،نگاشاات ریسااک بااهعنااوان اباازار

اسااتفاده از ایاان تکنیااک در حااوزۀ شناسااایی ریسااک

شناسایی ریسکهای عملیاتی انتخاب و در تهیۀ نگاشت

عملیاتی صنعت بانکداری و بهطور خاص ،تهیۀ نگاشات

ریسک از تکنیک نگاشت شناختی فازی 7استفاده شاده

ریسک توجه نشده است .همانگونه کاه جادول  7نشاان

است.

می دهد ،پژوهش های پیشین در حوزۀ شناسایی ریساک

نگاشت شناختی فازی یکی از تکنیاکهاای تحقیا

عملیاتی ،فهرستی از ریسکها و عوامل ایجادکننادۀ آن

در عملیات نرم در حوزۀ سااختاردهی مساأله اسات کاه

ارائه داده اند؛ اما به بحث شناسایی و تعیین قدرت روابط

می تواناد باا اساتخراس نقشاۀ ذهنای خبرگاان ،تصاویری

علّی کمتار توجاه شاده اسات .عاالوه بار ایان ،در هماۀ

سلساالهمراتباای از ریسااکهااا ،عواماال ایجادکننااده و

پژوهشها ،ریسکها مستقل از هم فر

شدهاند و سااز

پیامدهای آنها ارائه دهد و بدین ترتیب باا تهیاۀ نگاشات

و کاری برای استخراس روابط احتمالی بین ریسکهاای

ریسک ،اهداف اصلی مرحلۀ شناسایی ریسک را تحق

مختلف در نظر گرفته نشده است؛ در حالی که ،نگاشت

بخشد .عالوه بر این با کشف روابط بین عناصر نگاشات

شناختی فازی عالوه بر قابلیت کشف ریساک و عوامال

و ایجاد امکان سناریوپردازی برای بررسی اثار تیییارات

ایجادکنندۀ آن و روابط علت و معلولی بین آنها ،روابط

عوامل ایجادکنندۀ ریسک ،نگاشت ریسک را باه ابازار

بین ریسکها یا روابط بین عوامل را نیز نمایش میدهد.

1. Fuzzy Cognitive Mapping

2. Kosko
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هاادف پااژوهش حاضاار ،همچااون پااژوهش اسااکاندیزو

ماایدهااد کااه عااالوه باار نمااایش عواماال ایجادکننااده،

( )2112تهیۀ نگاشت ریسک در سطح فرایناد اسات؛ باا

ریسکها و پیامدها بهعنوان عناصر الگو ،روابط علات و

این تفاوت کاه از یاک تکنیاک قدرتمناد سااختاردهی

معلولی بین تماامی عناصار از جملاه رواباط ممکان باین

مسأله برای تهیۀ نگاشت استفاده میکناد و تنهاا باه تهیاۀ

ریسکهای مختلف را نشان مایدهاد و باه عباارتی ،بار

فهرست ریسک اکتفا نمیکند .در واقع ،الگویی علّی از

قابلیت نگاشت ریسک بهعنوان ابازار شناساایی ریساک

ریسااکهااای عملیاااتی مترتااب باار فراینااد مادّنظر ارائااه

میافزاید.

جدول ( )1وجوه اشتراک و افتراق پژوهش حاضر با پژوهشهای پیشین
پژوهش

استفاده از

استفاده

پایگاه

از دانش

داده زیان

خبرگان

اودنل ()2112
اسکاندیزو
()2112
چرنوبی ،جورین
و یو ()2177

تکنیک

سطح
تحلیل

تهیۀ

شناسایی

توجه به

فهرست

قدرت روابط

روابط بین

ریسک

علّی

ریسکها

*

محق ساخته

فرایند

*

*

محق ساخته

فرایند

*

بنگاه

*

رگرسیون

*

پواسون

*

هرمیت ،بن
عرب و رئیسی

*

تحلیل عاملی

بنگاه

*

*

)2173
بیرادار اللو و
یالچین ()21173
پژوهش حاضر

*
*

تحلیل سلسله
مراتبی فازی
نگاشت
شناختی فازی

روش پژوهش

صنعت

*

فرایند

*

*

*

نگاشت ریسک های مترتاب بار هار فرایناد باه کماک

توافقنامۀ بال 2رویدادهای زیان عملیاتی را به هفت

نگاشت شناختی فازی تهیه شود .بدینترتیب ،نگاشات

دسااته تقساایم و هشاات رشااته فعالیاات باارای بانااکهااا

ریسک فرایندهای کلیدی هر رشاته فعالیات باه دسات

تعریف کرده است .براسااس ایان توافقناماه ،باناکهاا

ماای آیااد کااه بااا افااراز ریسااکهااای شناساااییشااده بااه

باید رویدادهای زیان عملیاتی را در رشته فعالیت هاای

فعالیت هاای مختلاف فراینادها ضامن تعیاین منشاأ هار

مذکور شناسایی و سپس سرمایۀ الزم را بارای پوشاش

ریسک ،فعالیت های پرریساک را بارای اتّخااذ تادابیر

زیااان عملیاااتی ناشاای از رویاادادهای شناساااییشااده

کنترلی می توان شناساایی کارد .جادول  2نماای کلای

محاساابه کننااد .پیشاانهاد ماای شااود باارای شناسااایی

ماتریس وضعیت ریسک را در حاالتی نشاان مایدهاد

ریسک های عملیاتی پیش روی بانک ،ابتدا فرایندهای

که هر رشته فعالیت n ،فرایند کلیدی دارد و بارای هار

کلیدی هر یک از رشته فعالیت ها شناسایی شود؛ سپس

فرایند کلیدی m ،فعالیات در نظار گرفتاه شاده اسات.
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نگاشت ریسک با افراز ریسکهاای شناسااییشاده باه

تصااویری از وضااعیت ریسااک عملیاااتی بانااک ارائااه

فعالیاات هااایی کااه منشااأ ریسااک هااای مربااوط هسااتند،

میدهد.

جدول ( )2ماتریس وضعیت ریسک عملیاتی

در پااژوهش حاضاار ،امکااان اسااتفاده از نگاشاات

میشود .وزن نهایی هر رابطه از ادلاام نظارات خبرگاان

شناختی فازی در یکی از سلولهای ماتریس فاوق یعنای

در این مورد به دست میآید .وزن متعل به هر رابطاه را

سلول مربوط باه فرایناد اعطاای ضامانتناماۀ باانکی در

می توان دیفازی کرد و وزن عددی ( )Eijبرای هر رابطه

خط کسب و کار بانکداری خرد بررسی شاد .گاام اول

را به دسات آورد کاه در باازه [ ]-7،7قارار مایگیارد و

تکنیک نگاشت شناختی فازی به اساتخراس نقشاۀ ذهنای

درجۀ علیت بین دو مفهوم یا گره را بیان مایکناد [.]71

خبرگان درباارۀ مساألۀ مادّنظر اختصااص دارد .در ایان

باادینترتیااب ،ماااتریس اهمیاات روابااط بااا اسااتفاده از

مرحلااه ،از مصاااحبههااای نیمااهساااختاریافته یااا جلسااات

وزنهای دیفازی شدۀ روابط تشکیل میشود .عاالوه بار

گروهی طوفان میزی به عنوان ابزار استخراس نقشۀ ذهنی

این ،هر گره میتواند ارزشی در بازه [ ]1،7اختیاار کناد

خبرگان استفاده میشود .در نگاشت گروهای ،ابتادا در

که سطح فعالبودن نیز خوانده میشود و میتواناد برابار

یک جلسۀ طوفان میزی از خبرگاان خواساته مایشاود،

با فراوانی نسبی گره مزباور باشاد .در نگاشات شاناختی

نظاارات خااود را در پاساخ بااه پرسااش یااا مسااألۀ اصاالی

فازی برای هار گاره ،یاک مقادار ارزش اولیاه تعریاف

مکتوب و روی صفحۀ فلیپ چارت نصب کنند .پاس از

می شود .ارزش اولیاۀ تماامی عناصار نگاشات در قالاب

رسیدن به اشابا نظاری ،تساهیلگار گاروه ،پاساخهاای

بردار سطری ارزش اولیاه نماایش داده مایشاود .ارزش

خبرگااان را براساااس مشااابهت موضااوعی خوشااهبناادی

نهایی هر گاره از ارزش پیشاین خاود ،ارزش گارههاای

می کناد؛ ساپس رواباط علّای باین عناصار هار خوشاه و

علت و وزن روابط علّی گرههای علت باا گارۀ ماذکور

روابط با عناصر سایر خوشهها بررسی و ترسیم مایشاود

تأثیر مایپاذیرد؛ از ایانرو ،نگاشات شاناختی فاازی باه

[ .]2پس از تشکیل شبکۀ نگاشت ،روابط علّای براسااس

شبیهسازی رفتار سیستم مدّنظر توجاه مایکناد و در هار

نظرات خبرگان با استفاده از متییرهاای زباانی توصایف

مرحلۀ شبیه سازی با استفاده از رابطاۀ زیار ،باردار ارزش

 / 1مدیریت دارایی و تأمین مالی ،سال ششم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی ( )23زمستان 7331

گره های نگاشت را محاسبه میکند .شبیهسازی تا زمانی

پااژوهش جاارح و تعاادیل شااد و درنهایاات ،دربااارۀ آن

ادامه مییابد که باردار ارزش گارههاا باه حالات پایادار

تواف شد و قبل از برگزاری جلسۀ نگاشت ،نساخهای از

برسد [.]31

الگااااوی نهااااایی فراینااااد مااادّنظر در اختیااااار همااااۀ
شرکت کنندگان قرار گرفت؛ ساپس جلساۀ نگاشات باا
حضور شاش نفار از خبرگاان مارتبط باا فرایناد مادّنظر
نشاندهندۀ ارزش گارۀ  iدر تکارار )(t+1ام

تشکیل شد .در بخاش اول جلساۀ نگاشات گروهای ،از

بهترتیب ،نشاندهندۀ ارزش گارۀ  iو

شاارکتکنناادگان خواسااته شااد ریسااکهااای عملیاااتی

نشااندهنادۀ وزن رابطاۀ

مترتب بر فعالیت های مختلاف فرایناد مادّنظر را مطارح

علّی بین گرۀ  Cjو  Ciاسات و  fیاک تاابع زیگمویادی

کنند .بدینترتیب ،گاره هاای نگاشات باه روش طوفاان

است که ارزش گرهها را در بازه [ ]1،7نگه میدارد.

میزی استخراس و خوشهبندی و در بخش بعدی ،رواباط

است.

و

گرۀ  jدر تکرار tام است و

در پژوهش حاضار ،پاس از انتخااب فرایناد صادور

علّی بین عناصر هر خوشه و ارتباط آنها باا عناصار ساایر

ضمانتنامۀ بانکی بهعنوان یکی از فراینادهای کلیادی در

خوشههاا بررسای و تعیاین شاد و بادینترتیاب ،الگاوی

خااط کسااب وکااار بانکااداری خاارد ،مقاادمات اجاارای

ریسااک عملیاااتی مربااوط بااه فراینااد م ادّنظر در قالااب

تکنیک نگاشت شناختی فازی فراهم شد .اولاین مساأله،

نگاشت علّی ریسک عملیاتی شکل گرفت که عالوه بر

انتخاب گروه خبرگان باود کاه باه پیاروی از آکارمن و

ریسک های مترتب بر فرایند ،عوامال علّای ریساکهاا،

همکارانش ( )2171ترکیب گروه در تعامل باا صااحبان

نتایج و پیامدها و روابط آنها را در بار داشات .خروجای

مسأله یعنی رئایس ادارۀ ریساک و کارشناساان ریساک

نگاشت شناختی ،الگاویی کیفای اسات کاه تفکارات و

عملیاتی بانک مربوط انتخاب شد .از آنجاا کاه هادف،

نقشۀ ذهنی افراد را نشان میدهد؛ بنابراین امکان سنجش

شناسایی ریسک های عملیاتی است و منشأ اصلی وقاو

روایی آن بهصاورت رسامی و معماول الگوهاای کمّای

این ریسکها ،ناکارآمدی افراد ،سیستمها و فراینادهای

وجود ندارد و از روایی کیفی بهعنوان جایگزین روایای

بانک است ،باید افرادی بهعنوان خبره انتخاب میشادند

رسمی مایتاوان اساتفاده کارد .روایای کیفای در قالاب

که به شیوۀ اجرای فرایند ،وقوف کامال داشاته باشاند و

بررساای انطباااق الگااو بااا واقعیاات انجااام ماایشااود [.]21
7

الزامات و نیازهای فرایند مادّنظر را بشناساند؛ از ایانرو،

ندکارنی و شنوی ( )2117نیز دساتیابی باه توافا میاان

کوشش شد شرکتکنندگان از بین افراد واجد شرایطی

خبرگان در همۀ مراحل نگاشات را یکای از روشهاای

انتخاب شوند که سطوح مختلاف ساازمانی (کارشاناس

متداول اعتباربخشی باه بخاش کیفای نگاشات شاناختی

تسهیالت ،رئیس دایارۀ تساهیالت شاعبه ،رئایس شاعبه،

برشاامردند .در پااژوهش حاضاار باارای اعتباربخشاای بااه

معاون تسهیالت سرپرستی شاعب و کارشاناس و رئایس

الگوی کیفای باه پیاروی از نادکارنی و شانوی ()2117

ادارۀ ریسک) در فرایناد مادّنظر دخیال باشاند و از ایان

تواف خبرگان ،ماالک افازودن متییرهاا و رواباط قارار

طری  ،امکان احصای دیدگاههای مختلف فراهم شود و

گرفاات .در مرحلااۀ اول جلسااۀ نگاشاات گروهاای تنهااا

نگاشت حاصل ،جامعیت داشته باشد .بدین منظور ،ابتادا

متییرهایی به نگاشت افزوده شاد کاه دو یاا بیشاتر از دو

الگااوی فراینااد ماادّنظر تهیااه و در تعاماال بااا خبرگااان
1. Nadkarni and Shenoy
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نفر دربارۀ آن تواف داشتند و با یک فاصلۀ زمانی کوتاه

بدینمنظور ،سه سناریو تعریاف شاد .در ساناریوی اول،

در مرحلۀ بعد نگاشت ریسک در جلسات مستقلی به هر

مقادیر عناصر نگاشت با فر

کنترلنکاردن هایی یاک

یک از خبرگان ارائاه و صاحت و جامعیات آن بررسای

از عوامااال محااارک ریساااک محاسااابه شاااد .نتاااایج

شد .در پایان ،وزن روابط علّی نگاشت نهایی با اساتفاده

بهدستآماده در ایان ساناریو ،مبناای مقایساۀ اثربخشای

از متییر تأثیرگذاری در قالب متییرهای زبانی تعیین شد.

سیاستهای شبیهسازیشده در سناریو دوم و ساوم قارار

پاپاجرجیو و همکاران ( )2112طیفی نهمتییاره باه شارح

گرفت .در سناریوی دوم ،هار یاک از عناصاری کاه در

شکل شماره  7برای سنجش تأثیرگذاری پیشنهاد دادند؛

تحلیاال اولیااه ،کلیاادی تشااخیص داده شااد ،بااهصااورت

سپس به کمک نرمافزار  FCMapperتحلیلهاای اولیاه

مستقل و به تنهایی تحت کنتارل قارار گرفات و مقاادیر

باار نگاشاات فااازی بااهدسااتآمااده انجااام و بااا افااراز

حالاات پایاادار سااایر عناصاار نگاشاات محاساابه شااد .در

ریسکهاای شناسااییشاده باه فعالیاتهاای مرباوط در

سناریوی ساوم ،مجموعاهای از عوامال کلیادی باهطاور

فرایند مدّنظر ،پرریسکترین فعالیتها مشخص شاد .در

همزمان ،تحت کنتارل قارار گرفات و نتاایج حاصال از

تحلیل هاای ثانویاه ،تاأثیر برخای سیاسات هاا در کنتارل

شاابیهسااازی ایاان سیاساات در مقایسااه بااا سااناریوی اول

ریساااکهاااا و پیامااادهای ناشااای از آنهاااا بررسااای و

بررسی شد.

شکل ( )1تابع عضویت متغیر زبانی تأثیرگذاری []22

یافتهها
نگاشاات علّاای ریسااک عملیاااتی فراینااد اعطااای
ضمانت نامۀ بانکی 22 ،عنصر داشات کاه بخشای از

آن با عنوان خوشاۀ اعتبارسانجی در شاکل  2آماده
است .
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شکل ( )2بخشی از نگاشت ریسکهای عملیاتی مترتب بر فرایند اعطای ضمانت نامه بانکی
(خوشۀ اعتبارسنجی)

تحلیل نگاشت به کمک نارم افازار  FCMapperنشاان

اثرگذار در عنصر مادّنظر اسات .درجاۀ خروجای یاک

داد  32عنصاار معمااولی 2 ،عنصاار دریافااتکننااده 7و 72

عنصر از جمع سطری مقادیر مربوط باه یاک عنصار در

عنصر از نو فرستنده 2است .دریافتکننده باه عنصاری

ماتریس مجاورت به دست آمده است و قدرت تجمعای

گفته میشود که نقش متییر مساتقل یاا اثرگاذار را دارد

اثرگذاری آن عنصر را نشاان مایدهاد .شاکل  2درجاۀ

کااه گفتناای اساات درواقااع ،در تحلیاال ریسااک ،همااان

ورودی و درجااۀ خروجاای عناصاار نگاشاات ریسااک

عواماال ایجادکنناادۀ ریسااک اساات .عنصاار فرسااتنده،

عملیاتی فرایند مدّنظر را نشاان مایدهاد .عنصار «وقاو

عنصری است که نقش متییر وابسته یا هدف را دارد.

خطا در ارزیابی اعتباری مشتری» که در فهرست عناصار
1

دریافتکننده قرار میگیارد ،باا داشاتن بیشاترین درجاۀ

نو عناصر براساس درجاۀ ورودی 3و درجاۀ خروجای

آنها تعیین شده است .درجۀ ورودی از جمع ستونی قدر

ورودی ،اثرپااذیرترین عنصاار نگاشاات ریسااک اساات و

مطل مقادیر مربوط به یک عنصر در ماتریس مجاورت

عنصر «خطای نیروی انسانی» بهعناوان یاک فرساتنده باا

به دست میآید و نشااندهنادۀ قادرت تجمعای عناصار

بیشترین درجۀ خروجای ،اثرگاذارترین عنصار نگاشات
ریسک شناخته شده است .مرکزیات 2شااخص دیگاری

1. receiver
2. Transmitter
3. In-degree
4. Out-degree

5. Centrality
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است که برای همۀ عناصر نگاشت محاسابه شاده اسات.

فرایند تا حدّ زیادی مؤثر هساتند .باا توجاه باه بااالبودن

این شااخص از مجماو درجاۀ ورودی و خروجای هار

سطح شاخص مرکزیات مرباوط باه ایان عناصار ،شااید

عنصاار بااه دساات ماایآیااد .شاااخص مرکزیاات تمااامی

اینگونه به نظر برساد کاه کنتارل آنهاا ،تاأثیر زیاادی در

کمانهای ورودی و خروجی مستقیم و لیرمستقیم یاک

سایر عناصر دارد؛ بهعنوان نمونه ،شاید تصاور شاود کاه

عنصر را در نظر می گیارد؛ بناابراین ممکان اسات یاک

کاهش خطای نیاروی انساانی کاه مرکازیتارین عنصار

عنصر ،ارتباطات مستقیم اندکی داشته باشد؛ اما نسبت به

نگاشت ریسک است ،سابب کااهش چشامگیار میازان

کل نگاشت مرکزیت داشاته باشاد [ .]71همانگوناه کاه

وقااو رویاادادهای ریسااک مترتااب باار فراینااد اعطااای

شکل  3نشان میدهد ،عناصار «وقاو خطاا در ارزیاابی

ضاامانتنامااۀ بااانکی و پیاماادهای ناشاای از آن شااود.

اعتباااری» و «خطااای نیااروی انسااانی» بیشااترین درجااۀ

نگاشت شناختی فازی با شبیهسازی سناریوهای مختلف،

مرکزیت و به عبارتی ،بیشترین اثر باالقوه را در نگاشات

امکان بررسی چنین سیاستهایی را فراهم میکند.

ریسااک فراینااد مادّنظر دارنااد و در زیااان عملیاااتی ایاان

شکل ( )3درجۀ خروجی و وردی عناصر نگاشت ریسک فرایند مدّنظر

در گااام بعاادی باارای تهیااۀ نگاشاات ریسااک ماادّنظر

میدهد .فعالیت اعتبارسنجی با بیشترین ریساکهاا روباهرو

توافقنامااۀ بااال ،ریسااکهااایی کااه بااا اسااتفاده از نگاشاات

است و پس از آن ،فعالیت دریافت و تأیید ضاامن در رتباۀ

شناختی فازی شناسایی شده بود ،به فعالیتهاای مارتبط در

دوم فعالیتهای پرریسک قرار میگیرد.

فرایند مدّنظر افراز شد .جدول  3بخشی از نگاشت ریساک
فرایند اعطای ضمانتنامۀ بانکی را در باناک مادّنظر نشاان
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جدول ( )3افراز ریسکهای شناساییشده به فعالیتهای فرایند اعطای ضمانتنامه
فعالیت

دریافت مدارک

ریسکهای مترتب بر فعالیت
بررسینکردن اسناد هویتی در سامانۀ ثبت احوال
کنترلنکردن دقی اسناد هویت
بررسینکردن اعتبار مجوزهای فعالیت متقاضی
ناقصبودن مدارک دریافتی از مشتری
وقو خطا در ارزیابی اعتباری مشتری
حسابسازی مشتری
عدم بررسی صحیح صورتهای مالی
صحتنداشتن احراز نیاز مشتری

اعتبارسنجی

بیتوجهی به وضعیت ماندۀ بدهی متقاضی
بیتوجهی به نسبتهای مالی
بی توجهی شعبهها نسبت به رعایت پاسخ استعالمها
تبانی مشتری با کارشناس
ثبت ناقص اطالعات تسهیالتی مشتریان در درگاه بانک مرکزی توسط ارکان اعتباری
دریافتنکردن استعالم 712

اخذ استعالمات

اخذنکردن استعالم داخلی
بیدقتی در اخذ استعالمهای ملکی
شناسایینکردن صاحبمنافع واحد
شناسایینکردن ضمانت متقابل

دریافت و تأیید ضامن

دریافت ضامن لیرمعتبر
حضورنیافتن ضامن برای امضاء مدارک
تکمیلنکردن فرم وکالتنامه در دفاتر اسناد رسمی

تعیین وثیقه
دریافت وثای

تشخیصندادن صحیح رابطه بین اعتبار و وثیقۀ پیشنهادی
ضعیفبودن پشتوانۀ ضمانتنامه
امضاءنکردن اقرارنامۀ رهن ملکی توسط وکیل
ارزیابینکردن صحیح وثیقهها

تشخیص نو ضمانتنامه

تشخیص اشتباه خصوصی یا دولتیبودن ضمانتنامه

انتقاد قرارداد

ثبتنکردن سیستمی قرارداد ضمانتنامه

صدور مصوبه
اجرای ضمانتنامه

رعایتنکردن حدود اختیارات
وقو اشتباه در تنظیم متن مصوبات
تیییر ساختار متقاضی /صاحبمنافع
آزادنکردن سپردۀ نقدی پس از ابطال
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در تحلیاالهااای اولیااه مشااخص شااد برخاای عناصاار

معنی است کاه عنصار مادّنظر در یاک تکارار معاین در

ازجمله عامل «خطای نیروی انساانی» ،نقاش کلیادی در

سیستم وجود نادارد و مقادار  7یعنای عنصار مادّنظر باا

نگاشت علّی ریسک دارد .بارای بررسای آثاار ناشای از

بیشترین درجه در سیستم وجود دارد و از بیشترین سطح

کنترل عوامل محرک ریسک در سایر عناصر نگاشات،

فعالیاات (یااا فراواناای نساابی) برخااوردار اساات .نتااایج

سناریوهایی متناظر با سیاستهای مختلف تعریاف شاد.

شبیهسازی براساس بردار حالت اولیاۀ ماذکور نشاان داد

در اولین سناریو ،سطح فعالبودن تماام عناصار نگاشات

پس از  21تکرار ،شبکۀ نگاشت به حالات پایادار رساید

برابر با یک در نظر گرفته شد .درجۀ فعالباودن عناصار

که مقادیر مربوط به بردار حالت پایدار عناصار نگاشات

معموالً در بازه [ 7و  ]1قرار میگیرد .مقدار صافر بادین

ریسک در شکل  1آمده است.

شکل ( )4مقادیر بردار حالت پایدار عناصر در سناریوی شمارۀ یک

در دستۀ دوم سناریوها ،اثر سیاستهایی بررسی شاد

عنصر «خطای نیروی انسانی» ،بیشترین درجۀ خروجی و

که فقط کنترل یک ریسک یا عامال ریساک را مادّنظر

مرکزیت را دارد و احتمال مایرود اثرگاذارترین عامال

داشتند .نتایج بهدست آمده از این دساته ساناریوها نشاان

در نگاشت ریسک باشد .شاکل  1مقاادیر باردار حالات

داد کنترل تنها یک عنصر ،تأثیر زیادی در کل نگاشات

پایدار عناصر نگاشت را به ازای سناریوی کنترل عنصار

ندارد و بردار حالت پایداری محاسبهشده در ایان دساته

«خطای انسانی» نشان می دهد .همانگونه که شکل نشاان

سااناریوها ،مشااابه سااناریوی اول اساات؛ بااه بیااان دیگاار،

میدهد ،این تیییر ،تأثیر زیادی در مقاادیر ساایر عناصار

شبیهسازی آثار کنترل تکعاملی نشان داد کنترلکاردن

نداشته است و مقادیر نهایی عناصر اللب شبیه به مقاادیر

یک عامل به تنهایی ،تأثیر زیادی در کاهش ریساکهاا

نهایی در ساناریوی اول اسات کاه هایی متییاری در آن

و زیان ناشی از آنها ندارد .همانگونه که قبالً اشاره شاد،

تحت کنترل قرار نگرفته است.
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شکل ( )2مقایسۀ نتایج سناریوی شمارۀ دو با نتایج سناریوی شمارۀ یک

بااا مشاااهدۀ نتااایج سااناریوهای دسااتۀ دوم ،سااناریوی

موجب کاهش مقادیر متناظر آنها در بردار حالات پایادار

جدیدی متناظر با سیاست کنترل عناصر کلیادی نگاشات

ماایشااود؛ امااا برخاای عناصاار همچنااان از کنتاارلهااای

تعریاف شاد .در ایان سااناریو ،هفات عنصار کلیادی کااه

اعمالشده تأثیر نمیپذیرد .بررسی عناصار ماذکور نشاان

بیشااترین درجااۀ مرکزیاات را دارنااد ،بااهعنااوان متییرهااای

داد دلیل این امر باهطاور عماده ،باه منشاأ ریساکهاا بااز

کنترل انتخاب و در بردار حالت اولیۀ مقاادیر متنااظر ایان

میگردد .عناصر کنترلشده در این سناریو ،ریسکهاا یاا

عناصر برابر با صفر در نظر گرفته شد و سناریوی سوم بار

عاماالهااایی اساات کااه منشااأ درونسااازمانی دارنااد یااا بااه

مبنای کنترل کامل عناصار ماذکور طراحای شاد .عناصار

عبارتی ،منبع ایجاد آنهاا فراینادها ،سیساتمهاا و کارکناان

کنتاارلشااده در ایاان سااناریو عبارتنااد از« :خطااای نیااروی

بانک است؛ بنابراین کنترل عناصر ماذکور ،تاأثیر زیاادی

انسااانی»« ،بررسااینکااردن صااحیح صااورتهااای مااالی»،

در ریسکهای دارای منشأ خارجی نداشته است؛ بهعنوان

«صحتنداشتن احراز نیاز مشتری»« ،بیتوجهی به رعایات

مثال« ،حسابسازی مشتری» عاملی است باا منشاأ بیرونای

پاسخ استعالمها»« ،تباانی مشاتری و ارزیااب»« ،تشاخیص

که موجب اعتبارسنجی نادرست مشتری میشود و مقادار

نادرساات رابطااۀ اعتبااار و وثیقااۀ پیشاانهادی» و «مشااکالت

پایدار آن در هر دو ساناریوی شامارۀ  7و شامارۀ  3برابار

طراحی فرایند» .نتاایج حاصال از ایان ساناریو (شاکل )2

با  1/2231بوده اسات؛ باه عباارت دیگار ،کنتارل عوامال

نشااان داد کنتاارل همزمااان هفاات متییاار کلیاادی ،تااأثیر

درونی ذکرشده ،تأثیری در این عنصار (باا منشاأ بیرونای)

محسوسی در برخی عناصر ازجمله عنصر «نکاول» دارد و

نداشته است.
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شکل ( )6مقایسۀ نتایج سناریوی شمارۀ سه با سناریوی شمارۀ یک

نتیجهگیری و پیشنهادها

برخالف پژوهشهای مبتنی بر رویکرهاای آمااری ،میازان

در پااژوهش حاضاار ،نگاشاات ریسااک بااهعنااوان اباازار

سرمایۀ پوششی ریسک را محاسبه نکرده است؛ اماا باا تهیاۀ

شناسااایی ریسااکهااای عملیاااتی انتخاااب شااد و باارای

نگاشت ریساکهاای عملیااتی مترتاب بار فرایناد مادّنظر،

اطمینانیافتن از شناسایی تمام ریسکهاای محتمال از اتکاا

تصااویر روشاانی از رویاادادهای زیااان عملیاااتی و عواماال

به رویکردهاای مبتنای بار پایگااههاای دادۀ زیاان عملیااتی

ایجادکنندۀ آنها به دست میدهد کاه باه تصامیمگیاران در

پرهیز شد .بارای تهیاۀ نگاشات ریساک ،تکنیاک نگاشات

اتّخاااذ سیاسااتهااای ماادیریت ریسااک عملیاااتی کمااک

شناختی فازی به کار رفات تاا عاالوه بار نگاشات ریساک

میکند .نگاشت علّی ریسکهای مترتب بر فرایناد اعطاای

مدّنظر کمیتۀ باال کاه از افاراز ریساکهاا باه فعالیاتهاای

ضمانتناماه در باناک مادّنظر 22 ،عنصار دارد کاه در ساه

فرایند مدّنظر به دست میآید ،ساز و کار علّی ایجادکننادۀ

دسته عوامل ایجادکننده ،ریسک و پیامد آن قرار میگیارد.

ریسکهای عملیاتی نیز شناسایی شود .یافتاههاای پاژوهش

تحلیاال اولیااۀ نگاشاات نشااان داد «خطااای نیااروی انسااانی»،

نشان داد نگاشت شناختی فاازی ،ابازار مناسابی بارای تهیاۀ

اثرگذارترین عامال ایجادکننادۀ ریساک عملیااتی در ایان

نگاشت ریسک و تحق اهداف مرحلاۀ شناساایی ریساک

فراینااد اساات و ریسااک «وقااو خطااا درارزیااابی اعتباااری

است .این تکنیک ضمن اینکه امکان تهیۀ نگاشت ریساک

مشتری» ،بیشترین اثار باالقوه را در ایجااد زیاان دارد .افاراز

را فااراهم ماایآورد ،درک روشاانی از عواماال ایجادکنناادۀ

ریسکهای شناساییشده به فعاالیاتهاای مختلاف فرایناد

ریسکها ،پیامدهای ناشی از آنها و رواباط علّای باین آنهاا

مدّنظر نیز نشان داد فعالیت «اعتبارسانجی» ،پرریساکتارین

ایجاد میکند .عالوه بر این ،سناریوهایی باه ازای هار یاک

فعالیت در فرایند اعطای ضمانتنامۀ بانکی اسات و توصایه

از سیاستهای مختلف مدیریت ریسک مایتاوان تعریاف

میشود بانک مذکور ،سیاستهای کنترل ریسک خاود را

کرد و تأثیر بالقوۀ کنترل یک یا چناد متییار (ریساکهاا و

در درجااۀ اول باار پااایش و کنتاارل فعالیاات اعتبارساانجی

عواماال ریسااک) را در کاال نگاشاات ریسااک بررساای و

متمرکز کند .از آنجا کاه نگاشات شاناختی فاازی ،امکاان

بدینترتیب ،مناسبترین سیاستهای مقابله با ریسکهاای

بررسای اثاار سیاسااتهاای کنترلاای مختلااف را در نگاشاات

عملیاتی را تعیین کرد؛ باه عباارت دیگار ،پاژوهش حاضار

ریسک نیز فراهم میآورد ،در پژوهش حاضر ،سه ساناریو
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برای بررسی اثر سیاساتهاای مختلاف کنتارل ریساک در
نگاشاات ریسااک فراینااد ماادّنظر تاادوین شااد و نتااایج
،پیادهسازی سناریوها نشاان داد براسااس تحلیالهاای اولیاه
 درجۀ خروجای،برخی عوامل ازجمله خطای نیروی انسانی
و میزان اثرگذاری زیادی در نگاشات علّای ریساک دارد؛
 تاأثیر زیاادی در نگاشات،اما کنترل یک عنصر باه تنهاایی
ریسک و مقادیر سایر عناصر نخواهد داشت و ساناریوهایی
 تأثیر بسایار، به چند عامل توجه میکنند،که بهطور همزمان
 کااهش،بیشتری در عناصار نگاشات ریساک و درنهایات
.زیان حاصل خواهند داشت
 نگاشات ریساک و الگوساازی،در پژوهش حاضار
ریساک عملیاااتی بااا تمرکااز بار شناسااایی ریسااکهااای
 باه پژوهشاگران.عملیاتی مترتاب بار فرایناد انجاام شاد
 باا اساتفاده از،پیشنهاد می شود در پاژوهش هاای بعادی
نگاشت شناختی فازی به تخمین زیاان عملیااتی باه ازای
هر یک از فرایندهای کلیدی خطوط هشتگاناۀ کساب
.و کار توجه شود
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