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باشد. در واقع تقابل عوامل  هاي گوناگوني مواجه مي ترين نهاد پولي کشور با ريسك عنوان مهم ، بهبانك
هايي را ايجاد  فعال در کشور ريسك هاي نفعان براي حال و آينده بانك بيروني و انتظارات ذي ـ دروني 

هستند که  هاي استراتژيك هاي نوظهوري به نام ريسك پيشرانها،  سكکنند، که برخي از اين ري مي
هاي  ها خواهند شد. از مشخصه ها موجب ورشکستگي بانك اعمال مديريت صحيح بر آن درصورت عدم

ن باشد. در اي مي هاي استراتژيك ديريت ريسكاي براي م هاي خاص و يکپارچهتعريف فرايند بلوغ بانکي
عنوان بانك  ملت به ، بانكکارگيري اين رويکرد در صنعت بانکداري پژوهش باتوجه به ضرورت به

هاي دانشي خبرگان بانکي و کندوکاو  نهنظر انتخاب شده است. هدف از اين پژوهش دستيابي به گنجيمورد
هاي استراتژيك با استفاده از متدولوژي دلفي  ريسك سازي دسازي و مستنآشکار در اين معادن براي

هاي  سكريةنقش ةهاي استراتژيك و ارائ سكبندي ري تهش در صدد شناسايي و اولويباشد. اين پژو مي
 ملت هست. بانكاستراتژيك 
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 مقدمه

هاي  ي، پولي و مالي کشور با چالشترين نهاد اقتصاد عنوان مهم صنعت بانکداري به 
نفعان براي حال و آينده  روست. تقابل عوامل محيطي و انتظارات ذي همتعددي روب

ها  کنند. برخي از اين ريسك هايي را ايجاد مي هاي فعال در کشور ريسك بانك
ها مجموعه  هاي استراتژيك هستند. اين ريسك نام ريسك هاي نوظهوري به پيشران
توانند سيستم استراتژي را  اي هستند که مي ستراتژيك  نيروهاي بالقوههاي ا ريسك

خاطر بر ارزش  همين بيشتر از حد تحمل بانك بوده و به ،تعادلي تعادل کنند و اين بي بي
هاي  دهند که ريسك گذارد. شواهد نشان مي اي مي ثير منفي قابل مالحظهأت بانك،

کليد بقاي  بنابراين، است. زمان ديگري بودهاز هر  تر تر و خطرناک استراتژيك پررنگ
هايي الزم براي شناسايي، تحليل و واکنش نسبت به  ها و توانمندي ها ايجاد قابليت بانك

روي صنعت  محيطي و تهديدات پيش ةعبارت ديگر شرايط پرمخاطر هاست. به آن
تبديل نموده و هاي آينده را به يك الزام  لهأبيني مس نگر و پيش بانکداري، نگاه آينده

کارگيري سازوکار  نگر به هاي آينده سازي نگاه ترين رويکردها براي نهادينه يکي از مهم
 هاي استراتژيك است . مديريت ريسك

کارگيري اين رويکرد در صنعت بانکداري،  در اين پژوهش باتوجه به ضرورت به 
اين پژوهش  االت اصليؤعنوان بانك مورد نظر انتخاب شده است. س بهملت  بانك

باشد.اين پژوهش  ها مي بندي اين ريسك هاي استراتژيك و اولويت شناسايي ريسك
 باشد. االت ميؤگويي به اين س دنبال پاسخ بلکه به ؛داراي فرضيه نيست

هاي دانشي خبرگان بانکي و کندوکاو در  دستيابي به گنجينه ،هدف از اين پژوهش 
باشد. روش دلفي،  ها مي دانش ضمني آن اين معادن براي آشکارسازي و مستندسازي

هاي نهان دسترسي  دهد تا بتوانيم به اين گنج متدولوژي است که اين امکان را به ما مي
هاي  بندي ريسك ما در اين پژوهش درصدد شناسايي و اولويت، بيان ديگر به پيدا کنيم.

 ةف نهايي ارائباشيم. هد ميملت  بانكاستراتژيك با استفاده از دانش ضمني خبرگان 
هاي استراتژيك  ريسك ،باشد. در اين مقاله ميملت  بانكهاي استراتژيك  ريسك ةنقش

 گردد. بندي مي ژي دلفي اولويت بانك ملت با استفاده از متدولو
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 ضرورت مدیریت ریسک در نظام بانکی

است که  هاي تجاري موجب شده ضرورت مديريت و کنترل بهنيه ريسك در بانك 
 .باشد اي در اين زمينه صورت گيرد که در حال رشد و شکوفايي مي گسترده مطالعات

بر  کند که اين مطالعات چندوجهي باشد يعني عالوه ماهيت مديريت ريسك ايجاب مي
شناخت عملکرد اقتصادي مالي بانك الزم است مديران ريسك با آمار، رياضيات، 

 اينباوجود نيز آشنا باشند.هاي کنترل ريسك  ها و مدل مديريت استراتژيك، روش
ت اتخاذ أتوان گفت که درک عميق و جامع از تحوالت بازار و توانايي و جر مي

  [B.Ritchie&D.Marshal, 1993:1]هاي سريع و بهينه در واقع هنر است.  تصميم
شدن و ادغام بازارهاي مالي، همراه با رشد چشمگير تکنولوژي مالي موجب  جهاني 

روي  هاي جديدي را پيش شده و فرصت ها بانكهاي  يشتر فعاليتتنوع و پيچيدگي ب
و  ها بانكها بر فشارهاي رقابتي در بين  حال، اين پديده ها قرار داده است. درعين آن

ميالدي  08 ةاست. تا ده ها افزوده روي آن مؤسسات پولي غيربانکي و مخاطرات پيش
اي تسهيالت اعطايي به مشتريان و ها و اعط دريافت سپرده ها بانكترين کارکرد  اصلي

و افزايش  ها بانكها بوده است. تشديد رقابت در بين  کسب سود حاصل از اين فعاليت
هاي استراتژيك  باعث  هاي نوظهورري مانند ريسك از جمله ريسك ها بانكريسك 

هاي سنتي بانکداري کاهش يافته و درعين حال کفايت  گرديد که حاشيه سود فعاليت
 ةها از طريق نوآوري و ارائ به اين چالش ها بانكموردنياز آنان افزايش يابد.  ةسرماي

 [Ritchie Marshal, 1993: 143] .اند خدمات جديد پاسخ داده

 هاي استراتژیک ریسک

ضرورت  از نظر وابستگي به منابع و همازنظر دليل تغيير مداوم محيط هم  به ،امروزه  
ها  هاي استراتژيك براي بانك سري ريسك يك ،هاي محيطي گويي به خواست پاسخ

توانند سيستم  اي هستند که مي هاي استراتژيك  نيروهاي بالقوه . ريسكشود ايجاد مي
تعادلي بيشتر از حد تحمل بانك بوده و به  تعادل کنند و اين بي استراتژي را بي

تمامي  گذارد. شناخت اي مي ثير منفي قابل مالحظهأت خاطر بر ارزش بانك، همين
پذير نيست بلکه  ها امکان هاي استراتژيك باتوجه به پيچيدگي وفور اين ريسك ريسك

ها واکنش  هاي استراتژيك است که بانك بايد در برابر آن شناخت ريسك ،هدف
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 & Greuning] عملي نشان دهد )يا توان نشان دادن چنان واکنشي را داشته باشد.

Bratanovic , 2003:12] 
هاي استراتژيك عبارت از  توجه به شرايط محيطي تجزيه و تحليل ريسك بنابراين، با

باشد، براي  ها( مي ها )نيروي ايجادکنندة آن ها و پيدا کردن منبع آن پيگيري اين ريسك
 يابد. ها، تجزية يك کل به اجزا ضرورت مي ها و روابط آن شناسايي طبيعت ريسك

[ Willet, 1993:14] 
هاي استراتژيك ريشه در کجا دارند و چه زماني بروز  كبايد مشخص شود که ريس 

 هاي استراتژيك را شناسايي کنند:  مديران بايد به دو منظور ريسك .خواهند کرد
هاي موجود در محيط که براي استراتژي فعلي بانك و دستيابي به  تعيين ريسك .1

 ؛شود اهداف آن تهديد تلقي مي
دهد با تغيير استراتژي  انك فرصت ميهاي موجود در محيط که به ب تعيين ريسك .2

 خود به اهداف واالتري دست يابد.

 هاي استراتژیک منابع ریسک

هاي استراتژيك نيروهاي داخلي و خارجي هستند که منشأ ايجاد  منابع ريسك 
هاي داخلي و خارجي بر بانك  باشند اين نيروها از محيط هاي استراتژيك مي ريسك

ها تنها  ها خارج هستند و بانك از کنترل مستقيم بانك ،منابعشود. بعضي از اين  وارد مي
نشان   العمل هاي استراتژيك ايجاد شده از اين منابع، عکس توانند در مقابل ريسك مي

سياسي، دولتي و قانوني،  فرهنگي، نيروهايـ  اقتصادي، نيروهاي اجتماعي دهند. نيروهاي
هاي  منابع ايجادکننده ريسك ءرقابتي جز )تکنولوژيکي(، و نيروهاي آوري فن نيروهاي

 [Balestra, 2000:77]روند.  شمار مي استراتژيك به

 هاي استراتژیک  مدل مفهومی ریسک

براي رسيدن از وضع موجود به وضع مطلوب بايد شکاف استراتژيکي را  ،ها بانك 
باشند.  ميهاي استراتژيك مواجه  اي از گزينه سپري کنند. براي طي اين مسير با مجموعه

شود که بانك طي مراحل تدريجي از حالت کنوني خود  هاي بانك باعث مي استراتژي
 ،پا را فراتر گذارد و به پايگاه موردنظر در آينده دست يابد. انتخاب هر استراتژي

براي شناخت  ،به آن را در پي دارد. بنابراين  هاي استراتژيك مخصوص ريسك
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 رسد. نظر مي ت ابعاد مختلف استراتژي مهم بههاي استراتژيك بانك، شناخ يسكر
 [ Parker, 1995:33]  ابعاد استراتژي در بانك شامل چهار بعد موقعيت استراتژيك

هاي استراتژيك  هاي استراتژيك بانك، اجراي استراتژي وريسك بانك، گزينه
 گردد. (ارائه مي1باشد. مدل مفهومي ريسك استراتژيك در نمودار) مي
 

 
 مدل مفهومی ریسک استراتژیک .3نمودار

 روش تحقيق :كاربرد متدولوژي دلفی در بانک ملت

در مدل مفهومي ريسك  ،اين پژوهش با استفاده از استراتژي پژوهشي دلفي 
منظور برقراري يك  پردازد. روش دلفي به ها مي آوري و تحليل داده استراتژيك به جمع

آوري نظرات  است. دلفي از جمع شدهتعامل صحيح بين نظرات واقعي افراد طراحي 
آيد و براي  دست مي ها به با استفاده متوالي از پرسشنامهکارشناسان در دفعات متعدد 

رود.  کار مي ها يا واگرايي آرا به نماياندن همگرايي نظرات و تشخيص اختالف عقيده
  [Anderson, 1975:121] دهد. هر تکرار، يك دوره را تشکيل مي

نظرات غيرمعمول براي تحليل  ةاثرساختن سخنوري افراد هم با بي ،يدر روش دلف 
 [Ghurchian, 1994:45].شود ميطور يکسان به اعضاي گروه برگردانده  بعدي به



 29، تابستان 92مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره   044

 

 

پردازد و با  گيري مي که با يك رويکرد تيمي به تصميم باشد ميدلفي روشي کيفي   
در  اجرايي وةدو يا سه پرسشنامسازي  سپس با آمادهو  آغاز ،مورد مطالعه ةتعريف مسئل

ثبات در بين »شده و  بازخورکنترل، بنابراين يابد. ها ادامه مي تحليل پاسخا نهايت ب
 ,Sahkian].عنصر غيرقابل حذف در روش دلفي است« هاي کارشناسان پاسخ

کنندگان و تنظيم  موفقيت يك محقق با روش دلفي، در انتخاب شرکترمز [1997
. دراين پژوهش [Javy and Julial, 1991]باشد  ميپرسشنامه و تعداد دفعات پخش آن 

با استفاده از موردکاوي، مصاحبة عميق )جامع(، بررسي اسناد و استفاده از 
آوري شد. مراحل  يفي جمعها و اطالعات ک هاي متفاوت در چهار دور، داده نامه پرسش

 گردد. ( ارائه مي2روش دلفي در نمودار)

 
 روش دلفی .2نمودار

عنوان ابزاري براي حل مسئله از  در موارد متعدد از روش دلفي در جاهاي مختلف به 
هاي خاصي از  براي گونه ،ها است. انواعي از اين روش طريق خبرگان استفاده شده

کاربرد هاست و اين روش يکي از انواعدلفي  روش و اند شده اهداف طراحي مسائل و
دستيابي به توافق گروهي  درجهت «بندي اولويت»اي يافته است. دلفي براي  گسترده

 [Toruff 1999]است. اهميت نسبي موضوعات  ةدربار
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 چرایی انتخاب دلفی

طريق  عنوان ابزاري براي حل مسئله از  محققين از روش دلفي در جاهاي مختلفي به 
هاي خاصي از  ها را براي گونه ها انواعي از اين روش اند. آن خبرگان استفاده کرده

دلفي  ،اي يافته يکي از انواعي که کاربرد گسترده ،اند اهداف طراحي کرده مسائل  و
اهميت نسبي  ةاست که براي دستيابي به توافق گروهي دربار «بندي اولويت»براي 

چگونگي انجام اين روش ارائه کرده  ةمبسوطي دربارتوصيف  ،"اشميت" چيزهاست.
ها )که براساس  تحليل داده ها، آوري داده است که شامل رهنمودهايي براي جمع

 / شناسايي بيني و پيش .باشد ميهاي آماري ناپارامتريك( و گزارش نتايج  روش
هاي  اکثر کاربرد .موضوعات يك نوع از کاربردهاي اين روش است بندي  اولويت

اطالعات  ،مدت  بوده است مدت و بلند هاي کوتاه بيني اول در پيش ةطي ده ،دلفي
که بسياري از تحقيقات  درحالي .اند بعدي اعتبار و صحت بلند مدت دلفي را نشان داده

اند.  توافقي استفاده کرده ةگرايانه از روش دلفي براي نيل به يك عقيد بيني پيش
و همکاران بر تفاوت در عقايد تکيه  "کندال"ق تحقيقات ديگري از جمله تحقي

مفهوم  ةطرح کنند. ارائرا اي از سناريوهاي مختلف مربوط به آينده  اند تا مجموعه کرده
هاي  اين طرح .نمايانگر نوعي دومي از کاربردهاي  روش دلفي است /چارچوب،

اي  جموعهاي است که با شناسايي /تشريح م معموال شامل فرايند دو مرحله ،تحقيق
 يابد. بندي ادامه مي بندي / رده طبقهو با  مفاهيم آغاز شده

  به داليل زير روش دلفي براي اين تحقيق انتخاب شده است:
 .پردازد ميملت  بانكهاي استراتژيك در  بندي ريسك اين تحقيق به بررسي اولويت  ـ1

 بانکي، مالي، که مسائل اقتصادي، مستلزم دانش افرادي است ،پيچيدهة اين مسئل
اي  گونه االت تحقيق بهؤروش دلفي به س رو، . ازاينفهمند سياسي آنجا را مي اجتماعي،

 ؛گويد تر پاسخ مي مناسب
هاي  دهد تا پاسخ االت تحقيق پاسخ ميؤترين نحو به س جمعي به مناسب تحقيق دسته ـ2

روش دلفي در ميان ديگر  ،دلفي يك روش گروهي مناسب است فردي خبرگان.
اسمي و تحليل  هاي تحليل تصميمات گروهي کارآمد )از قبيل روش گروه روش

 چراکه اين روش خبرگان را ملزم به مالقات فيزيکي ؛قضاوت اجتماعي ترحيج دارد
 ممکن است براي خبرگان غير عملي باشد.، چون کند نمي
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و  سؤاالتاگر چه ممکن است تعداد نسبتا محدودي از خبرگان با دانش مربوط به  ـ3
 الزامات دقيق تحقيق وجود داشته باشد الزامات دلفي از نظر اندازه مجموعه افراد،

نفر  11 تا 7معموال بين  .باشد ميافراد محدودي قابل اجرا سختگيرانه نيست و با 
 ؛وجود داردملت  بانكکه اين تعداد خبره در  [Schmidt. 1997]باشد مي

 ،اين امر باشد. ميمنعطف است و قابل اصالح روش تحقيق دلفي از نظر طرح آن ـ 4
 سؤاالتتر  منجر به درک عميقو تري را فراهم کرده  هاي غني آوري داده امکان جمع

 ؛گردد اساسي تحقيق مي
باتوجه  ،بنابراين باشد. ميهاي کيفي  داده آوري شده در اين تحقيق، هاي جمع دادهـ 1

دلفي  ،هاي کيفي از بين روش باشد،روش تحقيق بايد روش کيفي  ها، به نوع داده
 باشد؛ ميروشي مناسب 

گيري هاي خبرگان  تصميم ،در اين تحقيق باشد. ميگيري  دلفي تکنيکي براي تصميم ـ6
 ؛شود بندي ريسك هاي استراتژيك سنجيده مي در مورد اولويت

هاي  به روش روش دلفي از اعتبار بااليي نسبت ةوسيل هشده ب آوري هاي جمع داده ـ7
 .باشد ميپيمايشي سنتي برخوردار 

ثير منفي ناشي از أت ،رو اين از .چهره ندارند به در روش دلفي خبرگان رويارويي چهرهـ  0
هاي منطقي( برتصميمات يکديگر  دغدغه شخصي، ةغلب فشار اجتماعي )نفوذ شخصيت،

 ترسي ندارند. از نقد شدن گذارند و نمي
بعد  ،اين روش باشد. ميمعادن دانشي خبرگان بانك دلفي روشي براي کندوکاو در  ـ 9

 از آشکارسازي دانش نهفته، به مستندسازي آن مي پردازد.
شده وجود دارد که غناي تصميمات را افزايش  در روش دلفي بازخور کنترل ـ18
 دهد. مي

 رویة انتخاب خبرگان

که نتايج  ازآنجاييباشد.  کنندگان آن مي رمز موفقيت يك دلفي، در انتخاب شرکت 
شرکت اشخاصي که احتمال  ،دلفي به دانش و معلومات اعضاي گروه وابسته است

رود داراي نظريات گرانبهايي هستند ضروري است. در مطالعات آماري مانند  مي
يك جمعيت بزرگ محسوب  ةعنوان نمايند کنندگان به هاي عمومي، شرکت نظرخواهي

يك ة شوند نمايند دلفي اشخاصي که انتخاب مي که در مطالعات شوند، درصورتي مي
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اولين مسئله در يك  ،شوند. بنابراين بلکه افرادي آگاه محسوب مي ؛جمعيت نيستند
باشد خبرگاني که داراي دانشي  کنندگان با استعداد مي مطالعه دلفي انتخاب شرکت

 عميق و مرتبط در باره موضوع تحقيق باشند. 

 ملت خبرگان بانک

علمي و پژوهشي خبره )تعداد  ةدانشگاهي با موضوع تحقيق، سابق ةرشت دنمرتبط بو 
هاي انجام شده(، مرتبط بودن تخصص کاري با موضوع تحقيق،  مقاالت منتشره و ارائه

هاي  هاي تصدي در يکي از پست تعداد سال هاي فعاليت بانکي، سال مدت زمان )تعداد
که باتوجه  باشد ملت مي بانكان در تخصص معيارهاي انتخاب خبرگ ةمربوطه ( و درج

آشنا با بانك ملت،   به اين معيارها، مديران سطوح عالي بانك، متخصصين بانکي
هاي بانك ملت، مشاوران بانك، دانشگاهيان فعال در بانك به عنوان  استراتژيست
 انتخاب شدند.ملت  بانكخبرگان در 

 هاي بانک ملت استراتژي

هاي  گري، شناسايي فرصت استراتژي غربال ها،افزايش سودآوري کسب وکار  
 ،ها، فناوري اطالعات و فناوري نوين و تجهيز منابع با نوآوري نوين، مولد کردن دارائي

شوراي عالي استراتژيك  ها در که اين استراتژيباشد  ميهاي بانك ملت  استراتژي
هاي  ها حوزه باتوجه به اين استراتژي .توسط مديران بانك مشخص شده استملت  بانك

خيز بانك ملت شامل حفظ و جذب مشتريان کليدي و کاهش مشتريان  ريسك
هاي مشارکتي  خدمات، ادغام و نوسازي شعب، پروژه ةغيرکليدي، تغيير روش ارائ

 .باشد ميهاي پربازده اقتصادي  گذاري در حوزه سودآور و سرمايه

 فرایند اجراي تحقيق دلفی 

که توسط  کند پيروي مي «رتبه بندي»تحقيقاتي دلفي نوع  ةراي پرسشنامه از روياج 
 :فاز  کلي خواهد بود 4اين رويه شامل   اشميت مطرح شده است،

 ؛هاي استراتژيك فاز اول: طوفان فکري براي تعيين ليستي از ريسك
 ؛ترين موارد فاز دوم: محدودکردن ليست اصلي به مهم

  ؛ليست عوامل مهمبندي  فاز سوم: رتبه



 29، تابستان 92مطالعات مدیریت صنعتی، سال یازدهم، شماره   041

 

 

 .تکرار براي رسيدن به وفاق فاز چهارم:
 ها شامل چهار گام باتوجه به استراتژيملت  بانكفرايند اجراي تحقيق دلفي در   

طوفان فکري براي تعيين ليستي از  .باشد ميبندي و وفاق  طوفان فکري، تحديد، اولويت
يك  ةدلفي در اين گام دربردارند ةاولي ةکه پرسشنام باشد ميهاي استراتژيك  ريسك

هاي مطرح  . در اين پرسشنامه باتوجه به استراتژياستها  درخواست باز براي طرح ايده
شود  ها محدود مي ليست ،ال مطرح شد. در گام دومؤسچهار  براي بانك ملت، باز

ا . از هرخبره خواسته خواهد شد تباشد ميبندي  سازي براي رتبه هدف از اين گام آسان
شود  عنوان ريسك استراتژيك برشمرده مي کم ده ريسك را از ليست که به دست

. شود بندي مي هاي استراتژيك رتبه ريسك ،بندي( کند. درگام سوم انتخاب )نه رتبه
هاي استراتژيك  بندي ريسك نظر در رتبه هدف از اين گام، رسيدن به يك اتفاق

نظر در  اند که رسيدن به اين اتفاق جه رسيدهطور هماهنگ به اين نتي . مطالعات بهباشد مي
ها تعامل  هايي است که در آن تر از توافق نظر در گروه هاي دلفي بسيار مشکل گروه

تکرار براي رسيدن به وفاق در بين  ،مستقيم ميان اعضا وجود دارد. در گام چهارم
 يابد. خبرگان ادامه مي

بندي در چهار بعد ارزيابي اهميت،  هاي ميانگين و اولويت در اين پژوهش از روش 
ها استفاده شد.  ارزيابي احتمال، ارزيابي شدت اثر و ارزيابي نوسانات براي تحليل داده

درصد به وفاق رسيدند که نتايج  61دهي در دامنه باالتر از  خبرگان از لحاظ نمره
، نهميا ،مد ،ميانگين( هاي آمار توصيفي همراه داشت. از روش اي را به ارزنده

 .ها استفاده شد براي تحليل داده )معيار انحراف

 هاي تحقيق یافته

 هاي استراتژیک  فاز اول: طوفان فکري براي تعيين ليستی از ریسک

 ها: ريسك ةآوري اولي اول: جمع ةپرسشنام
در اين  باشد. ميها  يك درخواست باز براي طرح ايده ةدربردارند ،اوليه دلفي ةپرسشنام

ال باز مطرح شد که ؤس4 استراتژي مطرح براي بانك ملت، 4وجه به پرسشنامه با ت
 از: عبارتند

در راستاي حفظ و جذب مشتريان کليدي و کاهش مشتريان غيرکليدي ملت  ـ بانك1
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 ؟باشد ميمنابع و مصارف بانك، با چه مخاطراتي مواجه ة در دو حوز

ور مشتري در بانك به خدمات از حالت حض ةدر راستاي تغيير روش ارائملت  ـ بانك2
 ؟باشد ميحالت غيرحضوري )تلفني، اينترنتي و...( با چه مخاطراتي مواجه 

تغيير  فروش شعب، در راستاي ادغام و نوسازي شعب )تغيير مکان شعب،ملت  بانك ـ3
آفريني براي مشتريان کليدي  افتتاح شعب جديد( براساس الگوي ارزش کاربري شعب،

 ؟باشد ميبا چه مخاطراتي مواجه 

گذاري در  هاي مشارکتي سودآور و سرمايه پروژه ةدر راستاي توسعملت  ـ بانك4
 ؟باشد ميهاي پر بازده اقتصادي با چه مخاطراتي مواجه  حوزه

 شش هاي استراتژيك در منابع ريسك ،اوليه ةهاي پرسشنام وتحليل پاسخ با تجزيه 
بندي شد.  و عوامل محيطي طبقه مشتريان، رقبا، تکنولوژي، پروژه، نام تجاري ةزمين

هاي الکترونيکي و امکان توقف شبکه ارتباطي  تغيير تکنولوژي، کاهش امنيت شبکه
باشند. ورشکستگي شرکاي تجاري  هاي استراتژيك ناشي از تکنولوژي مي ريسك

هاي مشارکتي و امکان معلق شدن  عمده، ارزيابي نادرست کارشناسان در پروژه
هاي استراتژيك  ذاري مشارکتي به داليل محيطي و عملياتي ريسكگ هاي سرمايه پروژه

نوين بانکي و  خدماتة . ظهور رقباي خارجي، ارائروند شمار مي بهناشي از پروژه 
هاي استراتژيك ناشي  ها ريسك تسهيالت برتر توسط رقبا و انعطاف در نرخ سود سپرده

هاي دولتي تغيير در نرخ تورم و  مشي . وضع يا تغيير مقررات بانکي و خطهستنداز رقبا 
تغيير اولويت و انتظارات  وهاي استراتژيك ناشي از عوامل محيطي  تحريم ريسك

کمي از مشتريان و ورشکستگي مشتريان عمده ة مشتري، وابستگي بيش از حد به عد
باشند. افول تصوير بانك در نزد مردم و  هاي استراتژيك ناشي از مشتري مي ريسك

هاي  ريسك دولتمردان،تقويت تصوير بانکي رقبا در نزد مردم و  ،دولتمردان
 .اند استراتژيك ناشي از نام تجاري

 ها  تحدید ریسک فاز دوم:

نظر  هاي خبرگان را محدود ساخته و سپس براي رسيدن به اتفاق ديدگاه ،در اين فاز 
سازي براي  آسان شود هدف از اين فاز ها محدود مي که ليست ،در فاز دوم .کنيم تسهيل مي

که  را کم يازده ريسك از ليست باشد. از هرخبره خواسته خواهد شد تا دست بندي مي رتبه
 .بندي( کند نه )رتبهو  انتخاب ،شود عنوان ريسك استراتژيك برشمرده مي به
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 ها به صورت ذيل تحديد شدند: گام دوم ريسك ،هاي پرسشنامه با تجزيه وتحليل پاسخ 
گذاري  هاي سرمايه شدن پروژه امکان معلق هاي الکترونيکي، کهکاهش امنيت شب -

خدمات نوين بانکي و تسهيالت برتر توسط  ةمشارکتي به داليل محيطي و عملياتي، ارائ
 تحريم، هاي دولتي ،تغيير در نرخ تورم، مشي وضع يا تغيير مقررات بانکي وخط رقبا،

 کمي از مشتريان، ةحد به عد وابستگي بيش از تغيير اولويت و انتظارات مشتري،
تقويت  ،دولتمردانافول تصوير بانك در نزد مردم و  ورشکستگي مشتريان عمده،

 .تصوير بانکي رقبا در نزد مردم و دولتمردان

 هاي استراتژیک بندي ریسک فاز سوم: رتبه

 هاي استراتژيك بندي ريسك نظر در رتبه رسيدن به يك اتفاق هدف از فاز نهايي، 
نظر در  اند که رسيدن به اين اتفاق طور هماهنگ به اين نتيجه رسيده هبمطالعات  د.باش مي

ها تعامل  هايي است که در آن نظر در گروه تر از توافق هاي دلفي بسيار مشکل گروه
 مستقيم ميان اعضا وجود دارد.

 يابد. اين تکرار براي رسيدن به وفاق در بين خبرگان ادامه مي
به ملت  بانكهاي استراتژيك  هاي پرسشنامه گام سوم ريسك اسخوتحليل پ با تجزيه

 بندي شدند: صورت ذيل اولويت
  ؛تقويت تصوير بانکي رقبا در نزد مردم و دولتمردان ـ1
 ؛وابستگي بيش از حد به عده کمي از مشتريان ـ2
 ؛افول تصوير بانك در نزد مردم و دولتمردان ـ3 
 ؛هاي دولتي مشي خط وضع يا تغيير مقررات بانکي و ـ4 
 ؛تحريم ـ1 
 ؛ارائه خدمات نوين بانکي و تسهيالت برتر توسط رقبا ـ6 
 ؛تغيير اولويت و انتظارات مشتري ـ7 
 ؛ورشکستگي مشتريان عمده ـ 0 
 ؛تغيير در نرخ تورم ـ9 
 ؛هاي الکترونيکي کاهش امنيت شبکهـ 18 
 به داليل محيطي و عملياتي.گذاري مشارکتي  هاي سرمايه امکان معلق شدن پروژه ـ11 
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 ملت هاي استراتژیک بانک ریسک ةنقش .3جدول

تغيير نوسانات در 
 گذر زمان

شدت اثر بر 
 سودآوري

احتمال 
 وقوع

 ریسکةرتب
درصد 
 اهميت

 نوع ریسک

 نام تجاري     

 5.07 5 2404 5.07 در حال کاهش
افول تصوير بانک در نزد مردم و 

 دولتمردان

 5501 1 7404 5.07 در حال افزايش
تقويت تصوير بانکي رقبا در نزد 

 مردم و دولتمردان

 پروژه     

 7505 11 .7 7501 ثابت
شدن پروژه به داليل  امکان معلق

 محيطي و عملياتي

 تکنولوژي     

 5104 7 5.05 5504 در حال کاهش
هاي  کاهش امنيت شبکه

 الکترونيکي

 رقبا     

 5101 5 5505 5404 در حال افزايش
خدمات نوين بانکي و  ةارائ

 تسهيالت برتر توسط رقبا

 عوامل محيطی     

 57 4 5.05 5504 در حال افزايش
وضع يا تغيير مقررات بانکي و 

 هاي دولتي مشي خط

 تغيير در نرخ تورم 5.05 . 5202 5.07 در حال افزايش

 تحريم 5.05 2 .5.0 5.05 در حال افزايش

 مشتریان     

 تغيير اولويت و انتظارات مشتري 5202 .1 7504 5505 حال افزايشدر 

 5707 9 5404 5404 ثابت
کمي  ةوابستگي بيش از حد به عد

 از مشتريان

 ورشکستگي مشتريان عمده 5707 5 7104 5902 در حال افزايش

 
صورت نقشه ريسك هاي استراتژيك بانك ملت  هاي تحقيق به بنابراين يافته 

 شود:  ارائه مي( 1درجدول )

 گيري نتيجه

اي براي مديريت  تعريف فرايندهاي خاص و يکپارچه ،هاي بلوغ بانکي از مشخصه 
کارگيري اين  . در اين پژوهش با توجه به ضرورت بهباشد ميهاي استراتژيك  ريسك

عنوان بانك مورد نظر انتخاب شد. در  بهملت  بانكرويکرد در صنعت بانکداري، 
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استراتژي  افزايش سودآوري کسب وکارها،ملت  بانكشوراي عالي استراتژيك 
اطالعات و  ها، فناوري هاي نوين، مولد کردن دارائي گري، شناسايي فرصت غربال

هاي بانك مشخص گرديد که  عنوان استراتژي نوين و تجهيز منابع با نوآوري به فناوري
ملت شامل حفظ و جذب  يز بانكخ هاي ريسك ها حوزه باتوجه به اين استراتژي

خدمات، ادغام و  ةمشتريان کليدي و کاهش مشتريان غيرکليدي، تغيير روش ارائ
هاي پر بازده  گذاري در حوزه هاي مشارکتي سودآور و سرمايه نوسازي شعب، پروژه

ها  با توجه به استراتژيملت  بانكفرايند اجراي تحقيق دلفي در  اقتصادي تعيين گرديد.
با تجزيه وتحليل  .باشد ميبندي و وفاق  طوفان فکري، تحديد، اولويت هار گامشامل چ

مشتريان، رقبا،  ةزمين ششهاي استراتژيك در  اوليه منابع ريسك ةهاي پرسشنام پاسخ
 .بندي شد تکنولوژي، پروژه، نام تجاري و عوامل محيطي طبقه

بندي  براي رتبه سازي هدف از اين گام آسان ،ها محدود شد در گام دوم ليست 
در اين پژوهش از  بندي گرديد. . در گام سوم تحديد و در گام چهارم رتبهباشد مي

بندي در چهار بعد ارزيابي اهميت، ارزيابي احتمال،  هاي ميانگين و اولويت روش
ها استفاده شد. خبرگان از لحاظ  ارزيابي شدت اثر و ارزيابي نوسانات براي تحليل داده

همراه  هاي را ب درصد به وفاق رسيدند که نتايج ارزنده61باالتر از  ةدامندهي در  نمره
 ارائه گرديد.ملت  بانكهاي استراتژيك  داشت و در پايان نقشه ريسك
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