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چکیده
ریسک عملياتی ،اغلب ناشی از گستره وسيعی از احتماالت بروز خطا و نقصان در عمليات خاص بنگاه تجاری
یا مالی هستند .این ریسک حاصل خطای انسانی ،رایانه و برنامههای آن ،خطا در تصميمگيری و حتی
زیانهای حاصل از انواع اختالس است .این مطالعه به شناسایی و ارزیابی ریسک عملياتی فرآیند مدیریت
اطالعات ،ارتباطات و فعاليتهای خدمات مشتریان بانک انصار میپردازد .نوع پژوهش در این مطالعه بهعنوان
یک پژوهش کاربردی و روش پژوهش آن از نوع توصيفی-پيمایشی است .در این مطالعه از روش پرسشنامه
و مصاحبه برای جمعآوری اطالعات استفاده شده است .محدوده مكانی این تحقيق شامل حوزه خدمات
مشتریان بانک انصار ،واقع در شهر تهران میباشد .این تحقيق در دیماه سال  1396صورت گرفته است.
برای تجزیه و تحليل حاالت ریسک و آثار آن از روش  FMEAاستفاده شده است .با توجه به نتایج بهدست
آمده از متوسط  RPNریسکهای شناسایی شده خبرگان بانک انصار ،عوامل مدیریت درون سازمانی و نيروی
انسانی به ترتيب دارای بيشرین تعداد ریسکهای عملياتی از مجموع کل ریسکهای عملياتی شناسایی شده
میباشند .نتایج این پژوهش همچنين موید آن است که عوامل بيرونی دارای کمترین اهميت در مدیریت
ریسک عملياتی خدمات مشتریان بانک انصار هستند.
کلمات کلیدي :ریسک عملياتی ،مدیریت اطالعات ،ارتباطات ،خدمات مشتریان ،بانک انصار.
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مقدمه
در یک معنای وسيع ریسک را میتوان بهعنوان حوادث یا روندهای جاری بالقوهای تعریف کرد که
موجب زیانهای آتی و یا نوسانات در درآمدهای آتی میشود ریسکهایی که بيشتر مؤسسات مالی
با آن مواجهاند بهطور معمول در تقسيمبندی زیر جای میگيرند:
 )1ریسک بازار
 )2ریسک اعتباری
 )3ریسک عملياتی
این طبقهبندی دربرگيرنده انواع ریسکهایی است که مؤسسات مالی با آنها دست و پنجه نرم
میکنند .بهعنوان مثال ،ریسک نوسانات نرخ بهره و نرخ ارز در طبقه ریسک بازار جای میگيرد .از
ميان انواع ریسكی که شرکتها با آنها درگيرند و برای مقابله با آنها هزینه صرف میکنند ،مدیریت
ریسک عملياتی کمتر از بقيه توسعه یافته است .این درحالی است که یكی از مزایای مدیریت
ریسک عملياتی این است که کليت سازمان و نيز مدیران آن میتوانند تا حد خوبی از سایر
ریسکهای پيشرو نيز درکی سازگار و جامع بهدست آورند ،که این امر ،هماهنگی و همگرایی در
مدیریت ریسک جامع سازمان را بهدنبال دارد (بخشيانی و بخشيانی.)1391،
ریسکهای عملياتی ،بيشتر ناشی از گستره وسيعی از احتماالت بروز خطا و نقصان در عمليات
خاص بنگاه تجاری یا مالی هستند .اغلب این ریسک را در مؤسسههای مالی و بانكی ،ریسكی
میدانند که بهطور مستقيم به ریسکهای اعتباری و بازار مربوط نمیشود .این ریسکها حاصل
خطای انسانی ،رایانه و برنامههای آن ،خطا در تصميمگيری و حتی زیانهای حاصل از انواع
اختالس هستند .نكته مهم در مورد ریسکهای عملياتی ،پيچيدگی خاص این مفهوم است
بهگونهای که معموالً موضوع ریسکهای عملياتی از موارد دیگر نااطمينانی و خطر پيشروی بنگاه
است .در یک تعریف کلی ،مدیریت ریسک شامل فرآیند نظاممند و مستمر در تشخيص آسيب،
اداره ریسک ،تحليل ،کنترل ،جلوگيری ،کاهش ،تخمين و تأمين مالی ریسک است .شناسایی
ریسک هميشه باید از طریق یک مبنای مقایسه صورت گيرد .مبنای مقایسه باید شرحی در مورد
وضعيت کنونی عمليات کنونی عمليات شرکت و نيز شرحی در مورد بهترین فعاليتهای جاری
ممكن باشد (جعفری و جليلی .)1394،کميتهی بال ،بهعنوان مرجع بينالمللی در زمينهی تعریف
ریسک در صنعت بانكداری ،ریسک عملياتی را بهصورت زیر تعریف کرده است :ریسک زیان ناشی از
فرآیندهای داخلی ،افراد و سيستمهای غيردقيق (ناکافی) یا معيوب یا ریسک زیان ناشی از حوادث
خارجی را گویند» (بازل.1)2004،
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نمودار  .1چارچوبي براي شناسایي ریسکهاي عملیاتي
منبع :علی پور1393،
ازجملهی ریسکهای مهم حاکم بر فعاليت مؤسسات مالی و خصوصاً بانکها ،ریسک عملياتی
است .هدف این پژوهش ،ارائهی سازوکاری برای اندازهگيری و مدیریت ریسک عملياتی بانک در
حوزه خدمات مشتریان بانک انصار است .میتوان گفت پيادهسازی چنين سازوکاری از طریق
شناسایی و مدیریت ریسکهای عمدهی ناظر بر عمليات بانک ،به کاهش صرف ریسک
اعتباردهندگان و سهامداران و متعاقباً افزایش ارزش بانک میانجامد .بهعبارت دیگر شناسایی ریسک
عملياتی فعاليتهای کارمندان در بخشهای مختلف بانک جهت افزایش کارایی و کاهش هزینههای
بانكی از ضرورت باالیی برخوردار است .برای اولين بار در این مطالعه به شناسایی و ارزیابی فرآیند
ریسک عملياتی مدیریت اطالعات ،ارتباطات و فعاليتهای حوزه خدمات مشتریان بانک انصار با
استفاده از روش FMEA1پرداخته میشود (افضلآبادی و همكاران .)1386 ،این روش یكی از
پرکاربردترین روشهای ارزیابی ریسک در تمامی صنایع میباشد FMEA .یا بررسی حالت شكست
و تجزیه و تحليل اثر ،یک روش سيستماتيک شناسایی و جلوگيری از محصول و فرآیند مشكل
آفرین قبل از وقوع است .این روش ،یک ابزار نظامیافته بر پایه کار تيمی است که در تعریف،
شناسایی ،ارزیابی ،پيشگيری ،حذف ،کنترل حاالت ،علل و اثرات خطاهای بالقوه در یک سيستم،
فرآیند ،طرح یا خدمت بهکار گرفته میشود .در روش فوق عالوه بر شدت و احتمال وقوع عوامل
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ریسکزا عامل دیگری نيز مورد استفاده قرار میگيرد که عبارت است از توانایی شناسایی عوامل
ریسکزا قبل از وقوع آن که به آن عامل بازیابی یا شناسایی اطالق میشود (باری و تری.)2008 ،1
در این تحقيق سعی شده ا ست تا ریسکهای عملياتی خدمات مشتریان بانک انصار (از چهار منظر
مصوب کميته بال سيستمها ،افراد ،فرآیندها و روشها ،رویدادهای خارجی) با استفاده از نظر
خبرگان بانكی شناسایی و برای مدیریت آنها با توجه به نظر آنها ،راهكارهای الزم ارائه گردد.
 .1ادبیات تجربي پژوهش
رستمی و همكاران ( )1396در مطالعهای با عنوان "تحليل رابطه ریسک غيرسيستماتيک و بازده
سهام مبتنی بر رگرسيون چندک و رهيافت بيزی" بيان میکنند که پژوهشگران مالی از روشهای
متفاوتی برای محاسبه ریسک و بازده و همچنين تعيين رابطه بين آنها استفاده کردهاند .اختالف در
نتایج باعث شده است تا این رابطه با عنوان معمای بازده ریسک شناخته شود .این پژوهش به
تحليل رابطه ریسک غيرسيستماتيک با بازده سهام در بين شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران میپردازد .دوره زمانی مورد بررسی از 1391تا  1395انتخاب شده است .این پژوهش با
استفاده از مدل پانل-گارچ 2به برآورد ریسک غيرسيستماتيک پرداخته و سپس رابطه بازده با
ریسک را براساس رگرسيون چندک و رهيافت بيزی مورد بررسی قرار داده است .نتایج نشان
میدهد که اطالعات موجود در کرانه های توزیع برای داده های مالی حائز اهميت بوده و الزم است
در مدلسازی و تفسير نتایج مورد توجه قرار گيرد .عالوه برآن ،معمای ریسک بازده حل میشود.
حقيقی کفاش و همكاران ( )1395در مطالعه ای با عنوان " شناسایی و اولویت بندی
راهکارهای مدیریت ریسک بانکها از طریق فعاليتهای بيمهای و غيربيمهای" بيان میکنند که
مدیریت ریسک و اتخاذ راهکاری برای آن یكی از مسائل مهم مالی در سازمانهای مختلف میباشد.
بانک نيز به علت ماهيت خود با انواع مخاطرات مانند ریسک اعتباری ،عملياتی ،نقدینگی مواجه
است که ابزارهای گوناگونی جهت مدیریت آن در جهت کمينه کردن آن و بيشينه کردن بازدهی در
اختيار دارد .روش انجام پژوهش فرآیند تحليل سلسله مراتبی که از جمله تصميمگيریهای چند
معياره بهشمار میرود ،میباشد .در این پژوهش ابتدا با استفاده از منابع کتابخانهای مدل اوليه ایجاد
و سپس با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه دلفی با اساتيد دانشگاه و خبرگان بانكی و بيمهای مدل
نهایی پژوهش تعيين و نتایج اولویتبندی مربوطه با استفاده از نرمافزار اکسپرت چویس از آن
استخراج گشته است .سرانجام در این مطالعه چهار معيار ،دوازده زیرمعيار و چهار گزینه (راهکار)
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جهت این کار شناسایی و رتبهبندی گردید که در بين راهکارهای مدیریت ریسک بانکها ،تشكيل و
راهاندازی هلدینگ و در بين معيارها توان مالی و اعتباری بانک ،باالترین اولویت را کسب نمودند.
بازایی و رضایيان ( )1394در پژوهشی با عنوان «بررسی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر
رضایت مندی مشتریان بانک شهر از ارائه خدمات و رابطه آن با وفاداری به برند (مورد مطالعه :شعب
بانک شهر در تهران)» رتبهبندی عؤامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان بانک شهر از ارائه خدمات و
رابطه آن با وفاداری به برند را بررسی میکند .مدل مفهومی پژوهش از  7متغير ارزش ادراکی
خدمات کارکنان ،ارزش ادراکی تجهيزات و امكانات فيزیكی ،ارزش ادراکی خدمات ،ارزش ادراکی
دسترسی خدمات ،ارزش ادراکی هزینه خدمات ،ارزش ادراکی ترفيعها و ارزش ادراکی فرایند ارائه
خدمات تشكيل شده است .نوع پژوهش توصيفی از نوع همبستگی است .جامعه آماری پژوهش،
کليه مشتریان بانک شهر است که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران تعداد  350نفر بهعنوان
نمونه آماری انتخاب شدند .بررسی نتایج نشان داد که ميان ارزش ادراکی عوامل آميخته بازاریابی و
رضایت مشتریان ،همچنين بين رضایت مشتریان از خدمات بانک و وفاداری آنها به برند بانک،
ارتباط معناداری وجود دارد؛ همچنين از بين متغيرهای آميخته بازاریابی ،باالترین اولویت را متغير
ارزش ادراکی خدمات کارکنان با ميزان ميانگين  6/23و ارزش ادراکی فرایند ارایه خدمات
پایينترین ميزان ميانگين را به ميزان  1/48دارا هستند .این مطالعه به بررسی رضایتمندی
مشتریان بانک میپردازد که در واقع بخش خدمات مشتریان و عوامل مؤثر بر آن میتواند برای
شناسایی ریسک عملياتی خدمات مشتریان بانكی مفيد واقع شود.
جعفری و جليلی ( )1394طی مقاله ای با عنوان "عوامل مؤثر بر ریسک عملياتی در بانک
کشاورزی استان زنجان" بيان داشتند که فعاليت بانکها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطایهای
تسهيالت ،سرمایهگذاری ،صدور انواع اوراق قرضه ،گواهی سپرده ،ضمانت نامه ،گشایش انواع
اسنادی و یا بهعبارت دیگر به ایفای نقش در بازارهای پول و سرمایه ،آنها را در معرض مخاطرات و
ریسکهای خاص این گونه فعاليتها قرار داده است .ریسک در فعاليتهای اقتصادی یكی از
ملزمات غير قابل انكار است که بسته به ميزان ریسک متحمل شده رابطه مستقيمی با سود دارد .در
چنين محيطهای پيچيدهای سازمانهایی چون بانکها نيازمند مدیرانی هستند که در مرحله اول
ریسک را شناسایی و سپس آن را به روشی نظاممند مدیریت کنند .نتایج پژوهش نشان میدهد که
سياستهای اتخاذ شده توسط مدیریت بانک ،فرآیندهای داخلی بانک ،روشهای انجام کار کارکنان
و عوامل محيطی بانک برمدیریت ریسک عملياتی بانک موثر است.
علیپور ( )1393طی پژوهشی با عنوان "ریسک عملياتی در پوشش ریسک اختيار معامله" بيان
داشته است که یكی از مسائل مورد پژوهش در دنيای مالی بحث قيمتگذاری و پوشش اختيار
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معامله است .وی اشاره میکند ،از زمانی که شولز و مرتون ( )1973مدلی را تحت عنوان مدل
قيمت گذاری اختيار معامله با فرض کامل بودن بازار ،ارائه دادند تاکنون این مدل از جنبههای
مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .این مطالعه به منظور بررسی کارایی مدل و مقایسه ریسک
عملياتی چند شاخص با هم ،محاسبات روی دادههای اس اند پی 1داوجونز و بازار سهام برزیل انجام
گرفته است .نتایج این مطالعه نشان میدهد که ریسک عملياتی در بازارهای مورد نظر در پوشش
ریسک اختيار معامله میتواند قرار گيرد.
احمدی و تكلو ( )1392طی مقالهای با عنوان "مدلسازی ریسک عملياتی بانک با استفاده از
شبكه بيزی" بيان داشتند ،افزایش روزافزون زیانهای عملياتی از یک سو و نيز تغييرات سریع
تكنولوژیكی و پيچيدهتر شدن مبادالت بانكی از سوی دیگر ،سبب شده است که مدیریت ریسک
عملياتی اهميت بيشتری یابد .حوزه مورد مطالعه این پژوهش ،تعدادی از فرایندهای اصلی یكی از
بانکهای داخلی نظير افتتاح حساب و کلر میباشد .با تحليل گام به گام فرآیندها و استفاده از نظر
کارشناسان ریسک ،شبكه بيزی ریسک عملياتی برای هر فرآیند ایجاد شد .شبكه بيزی حاصل،
تمامی خطاهای انسانی و سيستمی را که در هنگام انجام فعاليتهای فرآیند ممكن است رخ دهد،
دربرمیگيرد و احتمال وقوع ریسک عملياتی فرآیند را تعيين میکند ،در نهایت به منظور کاهش
پيچيدگی و حجم محاسبات مورد نياز در هر بار بهروزرسانی شبكه بيزی ،با پيادهسازی الگوریتم
ژنتيک متغيرهای با درجه اهميت کم را از مدل حذف میکنيم .نتایج این مطالعه حاکی از آن است
که میتوان با استفاده از شبكه بيزی ،مدلسازی ریسک عملياتی بانک را با اطمينان باال انجام داد.
ویرليس )2013( 2در مطالعه ای با عنوان "تصميمگيری در مورد سرمایهگذاری و ریسک" ،به
بررسی نقش ریسک در تصميمات مربوط به سرمایهگذاری پرداخته است .وی بيان میکند که
تصميمگيری به خودی خود یک فرآیند ذهنی است ولی خود آن بر دو عامل عينی و ذهنی استوار
است .ریسک بخش مهمی از هر سرمایهگذاری میباشد و بنابراین نياز است که به تجزیه و تحليل
آن هر دو عامل عينی و ذهنی آن و نقش آنها بر سرمایهگذاری پرداخته شود که در این مطالعه
انجام شده است.
پاليگوریا )2010( 3طی مقالهای با عنوان "اثر مالكيت شرکت بر ریسکپذیری و عایدات
مؤسسات" به بررسی ارتباط ميان ساختار مالكيت و ریسکپذیری شرکت و عایدات برای دوره
 1990تا  2003را مورد آزمون قرار میدهد .نتایج پژوهش نشان میدهد که ارتباط دائم ميان
مالكيت خودی و ریسکپذیری برای هر دو عایدات موجودی و عملكردی به شكل  Uاست .نسبت
1
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شدید برای عایدات عملكردی ،نشاندهنده یک ارتباط  Uشكل معكوس با مالكيت خودی است .این
مشاهدات سازگار با دستیابی خودی به مرز کارآمد ميان ریسک و عایدات است ،یعنی اگرچه
ریسکپذیری با سطح مالكيت تغيير میکند ،عایدات ميانگين باالتر هستند زمانی که ریسک باالتر
باشد .همچنين شواهد قوی از ارتباط خطی منفی ميان مالكيت سازمانی و هر دو نوسانات عملكردی
و موجودی و ارتباطات مثبت با عایدات عملكردی و سرمایه وجود دارد.
هكبارث و همكاران )2006( 1در مطالعهای با عنوان "ساختار سرمایه ،ریسک اعتبارات و شرایط
کالن اقتصادی" ،با بهره گيری از یک مدل تعادل عمومی جزئی ،به توسعه یک چارچوب برای تجزیه
و تحليل اثرات شرایط کالن اقتصادی بر ریسک اعتبارات و انتخاب ساختار سرمایه در کشور ایاالت
متحده آمریكا طی دوره زمانی  1980-2000پرداخته اند .مشاهدات نشان میدهد زمانی که جریان
نقدینگی به شرایط کالن اقتصادی وابسته باشد؛ مزیتی برای بنگاهها وجود دارد تا سياستهای مالی
خود را در تمامی ادوار تجاری مدیریت کنند .یافتههای اصلی مطالعه نشان میدهد که مدل بهکار
رفته در این پژوهش میتواند سطح بدهیهای مشاهده شده و نسبت اهرمی را با یكدیگر هماهنگ
نماید .همچنين یافتهها نشان میدهد که این امر میتواند ساختار بخش اعتبارات و قراردادهای
اعتباری را بازیابی کند .در نهایت نيز میتوان نتيجهگيری کرد که شرایط کالن اقتصادی بر اندازه و
تغييرات ساختار سرمایه و ظرفيت اعتبارات اثرگذار میباشد.
پژوهشهای پيشين در مورد انواع ریسک (بارث و همكاران2006،؛ ویرليس )2013،و بهخصوص
ریسک عملياتی (احمدی و تكلو1392،؛ علیپور )1393،در شرکتها (پاليگوریا )2010،و بانکها
(جعفری و جليلی )1394،و عوامل مؤثر بر این نوع ریسک (حقيقی کفاش و همكاران )1395،بحث
شده است .همچنين در برخی از پژوهشهای پيشين در مورد بحث خدمات مشتریان و
رضایتمندی مشتریان (بازایی و رضایيان )1394،مطالعه شده است ،لذا مطالعات پيشين بهعنوان
ادبيات برای ریسک عملياتی در بخش خدمات مشتریان مطرح میباشد ،اما در هيچ مطالعهای به
بررسی ریسک عملياتی فرآیند مدیریت اطالعات ،ارتباطات و فعاليتهای خدمات مشتریان توجه
نشده است ،لذا این مطالعه به شناسایی و ارزیابی ریسک عملياتی فرآیند مدیریت اطالعات،
ارتباطات و فعاليتهای خدمات مشتریان در بانک انصار میپردازد .با توجه به مطالب فوق مدل
مفهومی پژوهش به صورت نمودار  2میباشد:

] [ Downloaded from mieaoi.ir on 2023-01-09

HackBarth et al.

1

228

شناسایي و ارزیابي ریسک عملیاتي فرآیند  /...بهروز صادقي عمروآبادي ،محمد یزداني

عوامل و
تهدیدات
خارجي
مشکالت
تکنولوژي
فناوري
مدیریت
و رهبري

نیروي
انساني

شرایط
محیط کار
کنترل و
نظارت
داخلي

زمینه های
ریسک عملیاتی
خدمات مشتریان

فرآیندها
ي اجراي
کارها

قوانین و
بخشنامه
نیازهاي
مشتریان

نمودار  .2مدل مفهومي پژوهش؛
عوامل مؤثر بر ریسک عملیاتي خدمات مشتریان بانکي
 .2روش تحقیق
روش پژوهش این مطالعه از نوع توصيفی-پيمایشی است .از اینرو آنچه را که هست (وضعيت
موجود در زمان حال) ،توصيف کرده و درصدد توصيف ،تبيين و کشف راهحل پرداخته و در نهایت
به ارائه راهکار به منظور بهبود آینده سازمان اقدام میکند و از طرف دیگر با توجه به اینكه درپی
شناسایی روابط بين متغيرها (ریسک عملياتی ارتباطات و کارمندان و ) ...میباشد ،از نوع همبستگی
نيز بهشمار میآید (حافظنيا .)164: 1384 ،برای جمعآوری دادههای مربوط به مبانی نظری و
استخراج عوامل و شاخصهای اوليه ،از منابع کتابخانهای و اینترنتی شامل کتابها ،مقالهها و
مطالعات موردی استفاده شده است .شایان ذکر است که بانک انصار با در اختيار قرار دادن اطالعات
محرمانه خود و فراهم کردن امكان مصاحبه با خبرگان بانكی ،همكاری چشمگيری در فرآیند
جمعآوری اطالعات دارد و در دستیابی به اطالعات کليدی و اثربخش ،نقش مؤثری را ایفا میکند.
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معرفی مشارکتکنندگان در پژوهش و نحوه انتخاب آنها در پژوهش حاضر برای انتخاب نمونه از
روش نمونهگيری هدفمند قضاوتی و گلوله برفی 1استفاده میگردد که از زیر مجموعههای
روشهای غيراحتمالی نمونهگيری میباشند .بدین ترتيب ،بنا به قضاوت محقق ،ابتدا کار از
متخصصان این حوزه و مدیران عالی مجموعه شروع شده و ضمن مصاحبه با آنها ،خواسته میشود تا
سایر افراد صاحب نظر در این زمينه را معرفی نمایند .بنابراین تنها نفرات اول به قضاوت محقق و با
توجه به معيارهای موردنظر انتخاب شده و مابقی افراد توسط نفرات قبلی معرفی میگردند .این
مصاحبهها تا زمانی ادامه مییابد که دادهها به اشباع برسد و در مصاحبه جدید ،مورد جدیدتری
یافت نشود .در کل میتوان گفت با استفاده از روش گلوله برفی 15 ،نفر از مدیران و کارشناسان
بانک انصار در حوزه فعاليتهای خدمات مشتریان در شهر تهران و بخشی از آن ( 5نفر) در حوزه
سرپرستی و شعب اصفهان انتخاب میشوند .در این مطالعه از تكنيک تجزیه و تحليل عوامل
شكست  FMEAاستفاده شده است که در این روش سه موضوع مهم برای اندازهگيری ریسک را
باید در نظر گرفت :احتمال وقوع ،2شدت خطر و خسارت 3و احتمال کشف .4در احتمال وقوع،
احتمال یا بهعبارتی دیگر شمارش تعداد شكستها نسبت به تعداد انجام فرآیند .در موضوع شدت
خطر یا خسارت ،ارزیابی و سنجش نتيجه شكست (البته اگر به وقوع بپيوند) .شدت ،یک مقياس
ارزیابی است که جدی بودن اثر یک شكست را در صورت ایجاد آن تعریف میکند .و نهایتاً در بحث
تشخيص ،احتمال تشخيص شكست قبل از آن که اثر وقوع آن مشخص شود .ارزش یا رتبه
تشخيص وابسته به جریان کنترل است .تشخيص ،توانائی کنترل برای یافتن علت و مكانيزم
شكستهاست .در این مسير از شاخص  RPN5استفاده شده است که با توجه به اطالعاتی که از
فرآیند و یا محصول وجود دارد ،خطر را براساس سه عامل مذکور درجهبندی میشود .این
طبقهبندی از  1تا ( 5پایين به باال ) میباشد .اگر درجات این سه عامل را در یكدیگر ضرب کنيم
نمره اولویت خطرپذیری برای هر الگوی شكست بالقوه و آثار آن بهدست میآید .آن دسته از
 1روش  Snowbal Samplingیا نمونهگيری گلوله برفی ،یک روش غير احتماالتی است و در مواقعی بهکار میرود
که شناختی از کل جامعه آماری وجود ندارد و چارچوب نمونهگيری مشخص نيست .این روش برای نمونهگيری از
جامعههای آماری بهکار میرود که اصطالح ًا پنهان هستند و یا محل استقرار مشخصی ندارند و شما اطالعات
اندکی از آن ها دارید .در این روش آمارگير پس از شناسایی یا انتخاب اولين واحد نمونهگيری از آن برای شناسایی و
انتخاب دومين واحد نمونهگيری استفاده یا کمک میگيرد .به همين ترتيب واحدهای دیگر نمونه شناسایی و
انتخاب میشوند.
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الگوهای شكست که دارای نمره  PRNباالتری هستند ،میبایستی علت آن به سرعت بررسی شود.
به صورت خالصه ،نحوه محاسبه  RPNیا نمره اولویت خطرپذیری برابر است:
ضریب ریسک = نرخ شدت * نرخ احتمال * نرخ شناسایي(کشف)
مصاحبهها در دو سطح مدیران ادارات معاونت فاوا و کارشناسان منتخب مرکز خدمات مشتریان
انجام گردید و این مصاحبهها تا زمانی ادامه یافت که دادهها به اشباع رسيد و در مصاحبه جدید،
مورد جدیدتری یافت نشد .در مرحله بعدی با بررسی و تحليل مصاحبهها ریسکهای عملياتی
شناسایی و استخراج شد و با استفاده از تحليل تم ،ریسکهای شناسایی شده طبقهبندی شدند و
هر طيف از ریسکها در یک دسته قرارداده شده است و کدگزاری شدهاند ،سپس ارتباط آنها با
خدمات مشتریان برقرار گردید .در مرحله بعدی با تهيه پرسشنامه و کسب نظر خبرگان ،شدت،
احتمال وقوع و احتمال کشف ریسکها تعيين و امتياز  RPNهر ریسک بهدست آمد و برای تجزیه
و تحليل حاالت ریسک و آثار آن از روش  FMEAاستفاده شده و با استفاده از رتبه ریسک (حاصل
ضرب شدت اثرگذاری بر احتمال وقوع) نحوه برخورد با هر ریسک مشخص گردید.
 .3تجزیه و تحلیل دادهها
نتایج تحليل ریسک عملياتی خدمات مشتریان بانک انصار با استفاده از روش  ،FMEAریسکهای
شناسایی شده را به صورت جداول  1تا  5نشان میدهد.
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جدول  .1ریسکهاي شناسایي شده در گروه ریسکي نیروي انساني

منبع :یافتههای پژوهش
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همانطور که جدول  1نشان میدهد ،ریسکهای عملياتی در بخش نيروی انسانی در زیرگروهها
مشخص شده است .ریسک نيروی انسانی در ریسک عملياتی خدمات مشتریان آن بخشی از ریسک
عملياتی است که در آموزش ،توانایی و انگيزههای درونی کارکنان بانک انصار و به نوعی کميت و
کيفيت نيروی انسانی مطرح میباشد .ریسکهایی همچون نارضایتی از شيفتهای کاری بخش
خدمات مشتریان ،عدم تسلط شعب در اعتبارسنجی و نظارتهای مالی ،عدم توان ایجاد ارتباط مؤثر
با مشتری ،عدم جذب نيروی انسانی در شعب با رویكرد مناسب (بازاریابی و )..و عدم آموزش
تخصصی برخورد با مشتری در مرکز خدمات در گروه نيروی انسانی دارای نمره  RPNباالی 60
بوده و دارای وضعيت بحرانی و اقدام آنی میباشند .همچنين ریسکهای عدم وجود انگيزه کافی
برای کار توسط کارکنان (شخصی و مالی) ،مشكالت فرهنگی و گویشی در برخورد با مشتریان
محلی و کمبود نيروی انسانی در گروه نيروی انسانی دارای وضعيت عدم پذیرش ریسک میباشند.
در ادامه زیربخشهای ریسک تكنولوژی در ریسک عملياتی خدمات مشتریان بانک انصار مشاهده
میشود.
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جدول  .2ریسکهاي شناسایي شده در گروه ریسکي تکنولوژي

منبع :یافتههای پژوهش
همانطور که جدول  2نشان میدهد ،ریسکهای عملياتی در بخش تكنولوژی در زیرگروهها
مشخص شده است .ریسک تكنولوژی در ریسک عملياتی خدمات مشتریان آن بخشی از ریسک
عملياتی است که مربوط به مشكالت تكنولوژی و فنآوری بانک انصار و به نوعی تكنولوژی مطرح
میباشد .ریسکهایی همچون عدم وجود نرمافزار در بخش پایش و نظرسنجی  ،عدم وجود نرمافزار
در بخش مشتریان ویژه و ضعف زیرساختهای نرمافزاری در شعب در گروه تكنولوژی دارای نمره
 RPNباالی  70بوده و دارای وضعيت بحرانی و اقدام آنی میباشند .همچنين ریسک نامناسب بودن
سيستم گرمایشی و سرمایشی در گروه تكنولوژی دارای وضعيت عدم پذیرش ریسک میباشند .در
ادامه زیربخشهای ریسک قوانين و بخشنامهها در ریسک عملياتی خدمات مشتریان بانک انصار
مشاهده میشود.
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جدول  .3ریسکهاي شناسایي شده در گروه ریسکي قوانین و بخشنامهها

منبع :یافتههای پژوهش
همانطور که جدول  3نشان میدهد ،ریسکهای عملياتی در بخش قوانين و بخشنامهها در
زیرگروهها مشخص شده است .ریسک قوانين و بخشنامهها در ریسک عملياتی خدمات مشتریان آن
بخشی از ریسک عملياتی است که در مربوط به فرآیندهای مصوب در بانک انصار و به نوعی قوانين
و بخشنامهها مطرح میباشد .ریسکهایی همچون عدم وجود دستورالعمل در فرآیند شناسایی
مشتریان ویژه ،پایين بودن سقف اعطای تسهيالت و تعهدات نسبت به رقبا و عدم توان رقابت
طرحهای جذب مشتری در مواجه با رقبا در گروه قوانين و بخشنامهها دارای نمره  RPNباالی 70
بوده و دارای وضعيت بحرانی و اقدام آنی میباشند .همچنين ریسکهای عدم وجود پایش رفتار
مالی مشتری و پایين بودن نرخ تسهيالت نسبت به قيمت تمام شده پول و عدم توان جذب مشتری
در گروه قوانين و بخشنامهها دارای وضعيت عدم پذیرش ریسک میباشند .در ادامه زیربخشهای
ریسک عوامل و تهدیدات خارجی در ریسک عملياتی خدمات مشتریان بانک انصار مشاهده میشود.
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جدول  .4ریسکهاي شناسایي شده در گروه ریسکي عوامل و تهدیدات خارجي
عنوان گروه ریسک:
عوامل و تهدیدات خارجي
ریسک شناسایي شده
قطع درگاههاي ارتباط با مشتري (همانند قطعي
تلفن و اینترنت و)..
زمان نامناسب کار و رمان نامناسب تماس با
مشتري
مشکالت خارج از بانک (سازمانها) جهت
پاسخگویي به مشتري

رتبه
ریسک

استراتژی

8

تحمل ریسک

40

2

تحمل ریسک

8

9

کاهش ریسک

45

RPN

منبع :یافتههای پژوهش
همانطور که جدول  4نشان میدهد ،ریسکهای عملياتی در بخش عوامل و تهدیدات خارجی
در زیرگروهها مشخص شده است .ریسک عوامل و تهدیدات خارجی در ریسک عملياتی خدمات
مشتریان آن بخشی از ریسک عملياتی است که در خارج از محدوده عملياتی خدمات مشریان بانک
انصار و به نوعی عوامل و تهدیدات خارجی مطرح میباشد .در ادامه زیربخشهای ریسک عوامل
مدیریت درون سازمانی در ریسک عملياتی خدمات مشتریان بانک انصار مشاهده میشود.
جدول  .5ریسکهاي شناسایي شده در گروه ریسکي عوامل مدیریت درون سازماني
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منبع :یافتههای پژوهش
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خدمات مشتریان آن بخشی از ریسک عملياتی است که در زیرساختها ،بروکراسی و بسياری از
فرآیندهای عملياتی بانک انصار و به نوعی عوامل مدیریت درون سازمانی مطرح میباشد.
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ریسکهایی همچون عدم یکپارچهسازی نظرسنجی ،عدم دستهبندی مشتریان ،بروکراسی پيچيده
در مرکز بانک ،زمان بر بودن تأیيد تسهيالت ،تأخير در تصميمات اساسی در جذب سپردههای
بانكی (همانند نرخ بهره و سود تسهيالت) ،عدم هماهنگی و کنار هم بودن اطالعات درگاهها و عدم
وجود اطالعات کامل از مشتریان برای تحليل مشتریان در گروه عوامل مدیریت درون سازمانی
دارای نمره  RPNباالی  70بوده و دارای وضعيت بحرانی و اقدام آنی میباشند .همچنين
ریسکهای عدم وجود شرایط  ،CRMمشخص نبودن اطالعات و دادههای مشتری ،عدم معرفی
بانک در سطح جامعه ،عدم توجه ویژه به موضوع بازاریابی در بانک و عدم وجود اطالع از محصوالت
و خدمات جدید استانها در گروه عوامل مدیریت درون سازمانی دارای وضعيت عدم پذیرش
ریسک میباشند .در ادامه با توجه به مسببان ریسک عملياتی ،پيامدهای هر بخش بيان میشود:
جدول .6پیامدهاي مسببان ریسک عملیاتي خدمات مشتریان بانک انصار

همانطور که جدول( )6پيامدهای مسببان ریسک عملياتی خدمات مشتریان بانک انصار نشان
میدهد در بخشهای افراد ،رویداد بيرونی ،سيستم و فرآیند مهمترین پيامد مسببان ریسک
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عملياتی خدمات مشتریان بانک انصار ،ضعف خدمت رسانی و نارضایتی و ریزش مشتری میباشد.
در مرحله بعد پيامد عدم مدیریت اطالعات ،تحليل و تصميم براساس اطالعات نادرست از اهميت
واالیی برخوردار است .در ادامه با تقسيمبندی گروههای ریسک به  7بخش ،داریم:
جدول  .7مسببان  7گروه ریسک عملیاتي
گروه ریسک

جمع
فراوانی

مجموع
RPN

ميانگين
 RPNدر هر
گروه

درصد
 RPNاز
کل

تكنولوژی

16

639

64

20/5%

فرآیندهای اجرای کار

24

652

41

20/9%

قوانين

12

261

33

8/4%

کنترل داخلی

9

301

43

9/7%

مدیریت و رهبری

15

362

40

11/6%

نياز مشتریان

6

115

29

3/7%

نيروی انسانی

24
106

785
3,115

46
295

25/2%
100%

Total

همانطور که در جدول ( )7مسببان  7گروه ریسک عملياتی مشاهده میشود ،نيروی انسانی با
بيشترین مجموع  RPNو نيروی انسانی با بيشترین ميانگين  RPNبيشترین احتمال مسببان
ریسک عملياتی خدمات مشتریان در بانک انصار را تشكيل میدهند .در ادامه نمودار مسببان نشان
داده شده است:
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نمودار  .8مسببان  7نوع ریسک عملیاتي
70

785

60
50
40
30
20

10

652
46

40

43

362
29

33
301

41

261

115

0

میانگین RPNدر هر گروه

64
639

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

مجموع RPN

همانطور که در نمودار ( )8مسببان  7نوع ریسک عملياتی مشاهده میشود ،نيروی انسانی با
بيشترین مجموع  RPNو نياز مشتریان با کمترین مجموع  RPNبهعنوان مهمترین و کم
اهميتترین مسببان ریسک عملياتی مطرح میباشند .همچنين نيروی انسانی با بيشترین ميانگين
 RPNو نياز مشتریان با کمترین ميانگين  RPNبيشترین و کمترین احتمال مسببان ریسک
عملياتی خدمات مشتریان در بانک انصار را تشكيل میدهند.
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نمودار  .9درصد مسببان  7نوع ریسک عملیاتي
نیروی انسانی
%25

تکنولوژی
%20

نیاز مشتریان
%4

فرآیندهای اجرای کار
%21

قوانین
%8

کنترل داخلی
%10

مدیریت و رهبری
%12

همانطور که در نمودار ( )9درصد مسببان  7نوع ریسک عملياتی مشاهده میشود ،نيروی
انسانی 25درصد ،فرآیندهای اجرای کار 21درصد ،تكنولوژی 20درصد ،مدیریت و رهبری 12درصد،
کنترل داخلی 1درصد ،قوانين 8درصد و نياز مشتریان 4درصد مسببان ریسک عملياتی خدمات
مشتریان بانک انصار میباشند.
 .4تجزیه و تحلیل نتایج و پاسخ به سؤاالت پژوهش
در این بخش براساس نتایج حاصل از الگو ،سؤاالت پژوهش پاسخ داده میشود.
سؤال اول پژوهش :مهمترین ریسکهای عملياتی مترتب بر فرآیندهای مدیریت اطالعات،
ارتباطات و فعاليتهای حوزه خدمات مشتریان بانک انصار کدامند؟
باتوجه به نتایج مدل  FMEAمهمترین ریسکهای عملياتی در پنج بخش نيروی انسانی،
تكنولوژی ،عوامل خارج از سازمان ،عوامل درون سازمانی و قوانين و بخشنامهها جای گرفتند که
مهمترین ریسکهای عملياتی مترتب بر فرآیندهای مدیریت اطالعات ،ارتباطات و فعاليتهای حوزه
خدمات مشتریان بانک انصار در هر یک از این بخشها که با وضعيت بحرانی و اقدام آنی روبرو
هستند به صورت جدول  10میباشند:
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جدول  .10مهمترین ریسکهاي عملیاتي بانک انصار
گروه

زیرگروه با اولویت اقدام آنی
نارضایتی از شيفتهای کاری بخش خدمات مشتریان

نيروی انسانی

عدم تسلط شعب در اعتبارسنجی و نظارتهای مالی
عدم توان ایجاد ارتباط مؤثر با مشتری
عدم جذب نيروی انسانی در شعب بارویكرد مناسب
(بازاریابی و)..
عدم آموزش تخصصی برخورد با مشتری در مرکز
خدمات

تكنولوژی (سيستمهای
نرمافزاری و سختافزاری)

عدم وجود نرم افزار در بخش پایش و نظرسنجی
عدم وجود نرم افزار در بخش مشتریان ویژه
ضعف زیرساختهای نرم افزاری در شعب
عدم وجود دستورالعمل در فرآیند شناسایی مشتریان
ویژه

قوانين و بخشنامهها

پایين بودن سقف اعطای تسهيالت و تعهدات نسبت
به رقبا
عدم توان رقابت طرح های جذب مشتری در مواجه با
رقبا
عدم یکپارچهسازی نظرسنجی
عدم دستهبندی مشتریان
بروکراسی پيچيده در مرکز بانک
زمانبر بودن تأیيد تسهيالت و...

عوامل مدیریت درون سازمانی

تأخير در تصميمات اساسی در جذب سپردههای
بانكی (همانند نرخ بهره و سود تسهيالت)
عدم هماهنگی و کنار هم بودن اطالعات درگاهها
عدم وجود اطالعات کامل از مشتریان برای تحليل
مشتریان
] [ Downloaded from mieaoi.ir on 2023-01-09

فصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي ،شماره سي و یکم ،تابستان 1399

241

سؤال دوم پژوهش :دستهبندی و رتبهبندی ریسکهای عملياتی مترتب بر فرآیندهای مدیریت
اطالعات ،ارتباطات و فعاليتهای حوزه خدمات مشتریان بانک انصار چگونه است؟
باتوجه به نتایج پژوهش و الگوی  ،FMEAریسکهای عملياتی در چند بخش دستهبندی و
رتبهبندی شدند که مبتنی بر اولویت اقدام آنی و مسبب آن ارائه شده است .نتایج نشان میدهد که
در گروه ریسكی نيروی انسانی مسبب فرآیند و افراد به ترتيب بيشترین سهم را به خود اختصاص
دادهاند بهطوری که به ترتيب  58 RPNو  41درصد از تمامی ریسکها در بخش نيروی انسانی را
بهخود اختصاص دادهاند .این آمار نشان از نقش مهم فرآیند در این گروه ریسكی را دارد .باتوجه به
نمودار فوق و درصدهای بهدست آمده میتوان به این نتيجه دست یافت که در این گروه ریسكی،
فرآیند بهعنوان مهمترین مسبب شناخته میشود و مشكالت مدیریتی در فرآیند مدیریتی باعث
شده است که فرآیند بهعنوان اصلیترین مسبب در گروه ریسكی نيروی انسانی قرار بگيرد .پس از
مسبب فرآیند ،افراد با اختالف درصد نسبتاً زیادی در رتبه دوم بهعنوان مسبب قرار گرفته است که
نشان میدهد خطای انسانی موجود در فرآیند خدمات مشتریان از اهميت باالیی برخوردار است .در
این گروه ریسكی مشاهده میشود که "عوامل خارجی" و "تكنولوژی" بهعنوان کمرنگترین مسبب
قرار گرفتهاند.
همچنين نتایج نشان میدهد که در گروه ریسكی تكنوژی مسبب سيستم و افراد به ترتيب
بيشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند بهطوری که به ترتيب 91 RPNدرصد و 8درصد از
تمامی ریسکها در بخش تكنوژی را بهخود اختصاص دادهاند .این آمار نشان از نقش مهم فرآیند در
این گروه ریسكی را دارد .باتوجه به نمودار فوق و درصدهای بهدست آمده میتوان به این نتيجه
دست یافت که در این گروه ریسكی ،سيستم بهعنوان مهمترین مسبب شناخته میشود و مشكالت
سيستمهای نرمافزاری و سختافزاری در فرآیند خدمات مشتریان باعث شده است که سيستم
بهعنوان اصلیترین مسبب در گروه ریسكی تكنوژی قرار بگيرد پس از مسبب سيستم ،افراد با
اختالف درصد نسبتاً زیادی در رتبه دوم بهعنوان مسبب قرار گرفته است که نشان میدهد خطای
انسانی موجود در فرآیند خدمات مشتریان از اهميت باالیی برخوردار است .در این گروه ریسكی
مشاهده میشود که "عوامل خارجی" و "فرآیند" بهعنوان کمرنگترین مسبب قرار گرفتهاند.
نتایج پژوهش نشان میدهد که در گروه ریسكی قوانين و بخشنامهها مسبب فرآیند و سيستم
به ترتيب بيشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند بهطوری که به ترتيب  86 RPNو 13درصد از
تمامی ریسکها در بخش قوانين و بخشنامهها را بهخود اختصاص دادهاند .این آمار نشان از نقش
مهم فرآیند در این گروه ریسكی را دارد .باتوجه به نمودار فوق و درصدهای بهدست آمده میتوان به
این نتيجه دست یافت که در این گروه ریسكی ،فرآیند بهعنوان مهمترین مسبب شناخته میشود و
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مشكالت مدیریتی در فرآیند مدیریتی باعث شده است که فرآیند بهعنوان اصلیترین مسبب در
گروه ریسكی قوانين و بخشنامهها قرار بگيرد .پس از مسبب فرآیند ،سيستم با اختالف درصد نسبتاً
زیادی در رتبه دوم بهعنوان مسبب قرار گرفته است که نشان میدهد مشكالت نرمافزاری و
سختافزاری موجود در فرآیند خدمات مشتریان از اهميت باالیی برخوردار است .دراین گروه
ریسكی مشاهده میشود که "عوامل خارجی" و "افراد" بهعنوان کمرنگترین مسبب قرار گرفتهاند.
از نتایج تحقيق برمیآید که رویدادهای خارج از بانک 100درصد ریسک عوامل و تهدیدات
خارجی در مرکز خدمات مشتریان بانک انصار را تشكيل میدهد .در ادامه تحليل مسببان گروه
ریسكی عوامل مدیریت درون سازمانی تحليل میشود .همچنين نتایج نشان میدهد که در گروه
ریسكی عوامل مدیریت درون سازمانی مسبب فرآیند ،سيستم و افراد به ترتيب بيشترین سهم را به
خود اختصاص دادهاند بهطوری که به ترتيب  20 ،78 RPNو 1درصد از تمامی ریسکها در بخش
قوانين و بخشنامهها را بهخود اختصاص دادهاند .این آمار نشان از نقش مهم فرآیند در این گروه
ریسكی را دارد .باتوجه به نمودار فوق و درصدهای بهدست آمده میتوان به این نتيجه دست یافت
که در این گروه ریسكی ،فرآیند بهعنوان مهمترین مسبب شناخته میشود و مشكالت مدیریتی در
فرآیند مدیریتی باعث شده است که فرایند بهعنوان اصلیترین مسبب در گروه ریسكی عوامل
مدیریت درون سازمانی قرار بگيرد .پس از مسبب فرآیند ،سيستم و افراد با اختالف درصد نسبتاً
زیادی در رتبه دوم و سوم بهعنوان مسبب قرار گرفته است که نشان میدهد مشكالت نرمافزاری و
سخت افزاری و ضعف افراد موجود در فرآیند خدمات مشتریان از اهميت باالیی برخوردار است .در
این گروه ریسكی مشاهده میشود که "عوامل خارجی" بهعنوان کمرنگترین مسبب قرار گرفته
است.
پیشنهادها
باتوجه به نتایج پژوهش ،راههای کنترلی برای کاهش ریسکهای عملياتی از دیدگاه خبرگان بانک
در پنج بخش نيروی انسانی ،تكنولوژی ،عوامل خارج از سازمان ،عوامل درون سازمانی و قوانين و
بخشنامهها بهصورت زیر میباشند:
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 -1در گروه ریسكی نيروی انسانی راهحلهای زیر مطرح گردید:


تنظيم و مدیریت شيفت های کاری بخش خدمات مشتریان



افزایش تسلط شعب در اعتبار سنجی و نظارت های مالی



افزایش توان ایجاد ارتباط موثر با مشتری



جذب نيروی انسانی در شعب بارویكرد مناسب (بازاریابی و)..



آموزش تخصصی برخورد با مشتری در مرکز خدمات

 -2در گروه ریسكی تكنولوژی راهحلهای زیر مطرح گردید:


ایجاد نرم افزار در بخش پایش و نظرسنجی



ایجاد نرم افزار در بخش مشتریان ویژه



تقویت زیرساخت های نرم افزاری در شعب

 -3در گروه ریسكی عوامل خارج از سازمان راهحلهای زیر مطرح گردید:


تقویت درگاه های ارتباط با مشتری ( پيش بينی و رفع مشكالتی همانند قطعی تلفن و اینترنت و)..



برنامه ریزی برای زمان مناسب کار و زمان مناسب تماس با مشتری



رفع مشكالت خارج از بانک (سازمان ها) جهت پاسخگویی به مشتری

 -4در گروه ریسكی قوانين و بخش نامه ها راه حل های زیر مطرح گردید:


ایجاد دستورالعمل در فرآیند شناسایی مشتریان ویژه



افزایش سقف اعطای تسهيالت و تعهدات نسبت به رقبا



ایجاد توان رقابت طرح های جذب مشتری در مواجه با رقبا
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 -5در گروه ریسكی عوامل درون سازمانی راهحلهای زیر مطرح گردید:


یكپارچه سازی نظرسنجی



دستهبندی مشتریان



کاهش بروکراسی در مرکز بانک



کاهش زمان بر بودن تایيد تسهيالت و...



کاهش زمان در تصميمات اساسی در جذب سپرده های بانكی (همانند نرخ بهره و سود تسهيالت)



هماهنگی و کنار هم بودن اطالعات درگاه ها



وجود اطالعات کامل از مشتریان برای تحليل مشتریان

در پایان بهصورت خالصه میتوان گفت ،باتوجه به نتایج بهدست آمده از متوسط شاخص RPN

ریسکهای شناسایی شده خبرگان بانک انصار ،عوامل مدیریت درون سازمانی و نيروی انسانی به
ترتيب دارای بيشرین تعداد ریسکهای عملياتی از مجموع کل ریسکهای عملياتی شناسایی شده
میباشند .نتایج این پژوهش همچنين مؤید آن است که عوامل بيرونی دارای کمترین اهميت در
مدیریت ریسک عملياتی خدمات مشتریان بانک انصار هستند .لذا میتوان گفت که نتایج تحقيق به
شناسایی و ارزیابی ریسک عملياتی فرآیند مدیریت اطالعات ،ارتباطات و فعاليتهای خدمات
مشتریان بانک انصار یعنی هدف اصلی تحقيق خود رسيده است.
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