
 

 

  یعقىد اساله یاتیعمل یها کسیر و  ها صچال یبررس

 های عملیاتی جهت کاهص هسینه

 2، محمد یشدانی1دکتز رویا دارابی

   

 چکیده

ـای ػملیات هالی تیـیهؼ اػمال ػلتت ػؿ  آو، بىػو یـؿبىیغ لیبه ػل یاماله یػؿ بايکؼاؿ ار
و  لیتتضل ،ییه تتا بتا ىًامتاتتاله رتـػ كیتتضم ىیتا امت.يیافهًؼ  ایى يىع بايکؼاؿی نیهفاه
 یبتؼوو ؿبتا یو يظام بايکؼاؿ یػؿ ػمىػ اماله یاتیػمل یها کنیؿها و  چالوايىاع  یبًؼ ؿتبه

ـگاو ـاویا  یصتؼالل یها تامتیو هؼفمًتؼ، م یيميته ؿاه رلت کیت اوی، با ببا امتفاػه اف يظـ عب
ایى يتىع اف  هؼیـیت صىفه ػؿههن  یرـػه و گاه ىیٍىؿت هًنزن تؼوه ب ،ها کؿا ػؿ باي نکیؿ
  رـػه باىؼ. فایا امالهی یبايکؼاؿ ها ػؿ ػملیات نکیؿ

 یهتا نتکیؿ یػؿ ػو ػمته رل یاتیػمل یها نکیؿها و  چالويغنت ايىاع  كیتضم ىیػؿ ا
بتا هتتؼ و  افتتهیمتاعتاؿ ي یها هىؼ. ػؿ اػاهه بتا ايزتام هَتاصب ىییو عاً تب کهيتـ یاتیػمل

ـاد گـػ یاتیػمل یها نکیؿها و  چالواطالػات تا صؼ اىباع لضاوتی گلىله بـفی  و  ؼیتامتتغ
ـا ؼیتگـػ لیتتضل FMEA و ؿوه نتکیؿ لیؿوه هاتـ ذیمپل يتا رتاهو و  تیـیهتؼ یو بت

ـاتژ چهاؿاف  یاتیػمل یها ههقیً  ـهی"، "ػتؼم ذتؾنتکی"، "رتاهو ؿنتکیتضمل ؿ"یرل یامت

                                                      

ـاو رًىب 1  . ػضىهیئت ػلمی ػاييگاه آفاػ امالهی واصؼ ته
ـاو رًىب2   . ػاييزىی ػرتـی صنابؼاؿی ػاييگاه آفاػامالهی واصؼ ته
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ـاي تی" و "وضؼنکیؿ  یو التؼاهات رًتـلت ییاؿویتيضتىه ؿو قی" امتفاػه ىؼ و يآيی الؼام – یبض
ـا ؿا تتا هـصلته  یاتیتػمل یهتا نکیبتىاو ؿ تیتا ػؿ يها ؼیگـػ یهؼـف ها هػمت ىیا فا کیهـ  یب

ـا  .ی ؿا راهو ػاػاتیػمل یها ههؼیـیت يمىػ و هقیًبايک  یلابل لبىل ب
هتتؼ گلىلته بـفتی،  ،یػمتىػ امتاله ،یامتاله یبايکتؼاؿ ،یاتیتػمل نکیؿ های کلیدی: واژه
 FMEAؿوه  ،نکیؿ لیهاتـ
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 هقدهه

ـا ـا یبايکؼاؿ یػؿ ار ىػ تتا اؿتبتام هنتتمـ و ىت هیتاله  ،یػمىػ هياؿرت یبؼوو ؿبا و بؼؿ ار
ـاؿ ىتىػ. ا اویو هتماض رًًؼگاو ػـضه ىیب یؼاؿیذا ـا ىیتورتىه بـلت ـا ًتؼیف بتا  یتیبته لضتاا ار

و  يتـفتیذ لتؾاؿا با هيکل هىارته متاعته امتت.  یکهىاره امت ره ػمال يظام باي یهيکالت
ػلتىم  یهبتاي ،یبايکتؼاؿ یاف هبتاي كیهىرىػ، هنتلقم ىًاعت ػم یها ییبـطـف ماعتى ياؿما

ـاؿػاػها ًهیىًاعت ػؿ فه ژهیو التَاػ و بى یهال تیـیهؼ  امت. یاماله یهؼاهالت و ل
 ،گؾاؿی متپـػه اتیؿا ػمل یيکاب یاه یتاف فؼال یبغو ههم ی(مًت)هتؼاؿف  یاؿؼػؿ بايک

ـاه بتا  فـُ ىیو اگـ ا تامآو فـُ  یلىصم یتهاه هر ؼهػ هی یلػتباؿ تيکوام و ا یاػطا همت
ـه باى ـاعىاهؼ بىػ ـامو ص اؿب ،امالهی ىیافىبـصنب ه ؼبه  یاؿؼبايک یها یتـ فؼالرخا ،ىی. بًاب

ـا ػؿ  یتو لابل تام هرىاه یـػى یتػىبا همً یمًت  ىیهمت ه. بتريىؿهای امالهی ؿا يتؼاؿػار
هتؼاؿف  یاؿؼبايک بـعالف و تػاىته ام غیمـ ؼؿى ـیاع یها ػؿ مال یی امالهاؿؼبايک یلػل

ـه  ػؿ ػو بغتو ) یػ ايتفتاػىاف ػمتی امتالهی اؿؼبايکت ،ؼًتر هی یتفؼال ؿبىیره بـ اماك به
 (0011 ،ی و همکاؿاوـیاه) .ؼًر هی امتفاػهی اػفـايتغی ػىو اف ػم ی(اؿرتو هي ای ههباػل

 یبتـ هبًتا یبتايک اتیتتزـبه ػمل ىیيغنت ،بؼوو ؿبا یکباي اتیػمل لايىو ًکهیبا تىره به ا
هيتکالت  ره یطىؿه امت؛ ب يؼهايزام ي یمیو ػل كیػم یهًىف بافيگـ ؛اىؼب هی یػمىػ اماله

ـا یها یو رامت  یاؿیباػج ىؼه امت تا هن ارًىو بنت ،یػمىػ، به عَىً ػمىػ هياؿرت ییار
ـا یهياؿرت ـیػؿ لالب ػمىػ غ یاف هؼاهالت بايک هتؼتاؿف ػاؿػ،  یبتا بايکتؼاؿ یاؿیبت بنره ل

 . ـػیٍىؿت گ
ـاؿػاػها( رته  ـػػ ؿینکگ هیهمیى اهـ باػج   های ػملیاتی فیاػی )به ػلت هيـوم بىػو ل

ـای ایى مبک بايکؼاؿی ؿط ػهؼ ره ػؼم هؼیـیت آيها  هتای  ىايتؼ باػتج فیتاوت هیػؿ فـآیًؼ ار
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ـای بايک صنتى ىتهـت و هیتقاو امتتمبال هتـػم ؿا  ها ىىػ و یتا هنتمین و یا غیـهنتمین هالی ب
 راهو ػهؼ.

 هاهیت سیستن بانکداری اسالهی

ؿا با ی امالهی امت ره مینتن اعاللی اف هفهىم ومیغ التَاػ امالهی بغيی امالهی بايکؼاؿ
ـریب ی ماعتاؿ التَاػ ـاصی طىؿی امالهی ًؼ. مینتن هالر هيت ػاػو،  ىػ رته لتـُى هيی ط

ىػ، ايزتام ى هيره ؿینک بیى طـفیى تنهین ی ، ػؿ هضیطگؾاؿي هگـفتى و ػملیات مـهای لـُ
ی ػاؿػ، ایتى يتىع بايکتؼاؿی ػـفی ينبت به بايکؼاؿی امالهی ره بايکؼاؿی ؿغن هقایای بهىىػ. 

اف ػالیتل ی ػاىته و رایگاه باینته و ىاینته عىػ ؿا يؼاؿػ. یکتی امالهی ػؿ ريىؿهای ؿواد رم
و متاعتاؿ آيهتا بتا  ايتؼ ههىاری با ؿینک لتايىيی امالهی اه کههن ایى والؼیت آو امت ره باي

ی و هيتتـف رتتىاػ) ػـفتي، رتته ػؿ رهتتاو ؿواد ػاؿػ هًطبتك يینتتتی بايکتتؼاؿی متاعتاؿ هتتال
 (0844 ،همکاؿاو

بایؼ تىره ػاىت ره مینتن بايکؼاؿی امالهی رلیه هباػالت هالی عتىػ ؿا ػؿ لالتب ػمتىػ 
ـا  ـاؿ ه یايکؼاؿره ػؿ يظام ب یػمىػًؼ، ر هیامالهی ار ىتاهل ػمتىػ  گیتـػ یها هىؿػ امتفاػه ل

 .ىػى هیالضنًه  ػمؼ لـُ و یا و ػمىػ هباػله یهياؿرت
. ػؿ ایتى ػمتؼ ىػىت هیهنتًؼ ره بـذایه هياؿرت ػو طـف صاٍتل  یػمىػ ،یػمىػ هياؿرت

و اهتىال ػؿ  گیتـػ یهت ـاؿبلکه هتال ػؿ هالکیتت عتىػ بايت  لت گیـػ، یٍىؿت يم یايتمال اهىال
ـاؿ ه« یاؿاعت» و هـ ػو ػؿ مىػ و  ذـػافػ یرـػ اهىال ه و او يیق با ایى اعتیاؿ به هقیًه گیـػ یػاهل ل

 یاف ػمتىػ هنتتًؼ رته هاهیتت هيتاؿرت یفیاو مهین هنتًؼ. هضاؿػه و هنالات يیق يىع ػیگتـ
ـاؿ يم یػاؿيؼ، البته ایى ػمىػ ػؿ صال صاضـ ػؿ مینتن بايکؼاؿ  .گیـػ یها هىؿػ امتفاػه ل

به بیاو ػیگـ ػؿ ایى ػمتؼ  ذؾیـػ، یايتمال ٍىؿت ه یبـ عالف ػمؼ هياؿرت یا ػمؼ هباػلهػؿ 
 ٍىؿت گـفته امت.« بیغ»
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ـتیب ره باي  هال  ـاؿ  یبه ایى ت ـيؼه تنهیالت ل و ذل  هؼػ هیؿا اف طـف هىرل ػؿ اعتیاؿ گی
تا ذایاو ذتـوهه ره به هًظىؿ مىػ و فیاو ػو طـف  یتنهیالت، بـ عالف ػمىػ هياؿرت افتاف ػؿی
و متىػ اف ذتیو تؼیتیى ىتؼه ؿا ػؿ متـ  ريتؼ یعىػ ؿا رًاؿ هت کػؿ ایى هؼل باي رـػيؼ یٍبـ ه

ـایىيمایؼ یهؼیى هطالبه ه یؿمیؼها  یيظاؿتک ايتمال ٍىؿت گـفته و باي یا ػؿ ػمؼ هباػله ،. بًاب
 رـػ تنهیالت يغىاهؼ ػاىت. بـ هقیًه

امت ره  یا اهؼ ايتمال يینتین و ػؿ ػمؼ هباػلههمايطىؿ ره ػًىاو ىؼ ػؿ ػمؼ هياؿرت ها ى
ـات اعالل یاها ػؿ ػمل مینتن بايکؼاؿ ذؾیـػ، یايتمال هال ٍىؿت ه  1یها به عاطـ آيچه هغاط

ـات یاف ػمىػ هياؿرت یهطـس ىؼه امت، بنیاؿ یو يظام هياؿرت یػؿ يظام بايکؼاؿ ره  یؿا با تغیی
تبؼیل رتـػه امتت و همتیى  یا ػ ىبه هباػلهتىمط ىـوم ضمى ػمؼ ػؿ آو ٍىؿت گـفته به ػمى

 رًًؼه تنهیالت ؿا به طىؿ ره بایؼ ؿضایت طـف ػؿیافت ها آو یاهـ مبب ىؼه تا مینتن بايکؼاؿ
 ػمت يیاوؿػ. 

ـفته ىىػ ی اف ایى ؿو بایؼ تمهیؼهای .ورىػ ػاؿػی التَاػی ها تػؿ رلیه فؼالی کؿین ػؿ يظـ گ
ـػی تَاػالی ها تاف فؼالیی ياى کتا بتىاو ؿین ـایى، هتؼیـیت ؿینت  ػؿ رهتت  .ؿا رًتـل ر بًاب

ـای یها هیافتى ؿو ـػو ؿینتی ب هتا يیتق ػؿ رایگتاه  کػاؿػ. بايتی اهمیتت بتاالی کههاؿ و رتن رت
ـػهی التَاػی ها منهؤه ـػه ره وامطه بیى مپ ها هنتتًؼ، بته ػيبتال رتاهو  گؾاؿاو و هتماضیاو مپ

ـػه کؿین ـاگتؾاؿاو رهتت  و ػؼم ايتمال آو به مپ صفت  و افتقایو ی ذؼیتؼآوؿػو ايگیتقه بیيتتـ بت
ـػه ـػهی ؿبىی هایًؼ. ػؿ بايکؼاؿ مپ ؿا  کها ؿین کها حابت امت و باي با تىره به ایًکه يـط مىػ مپ

ـيؼه وام هًتمل   هتا کبؼوو ؿبا، بايی ىيؼ؛ اها ػؿ بايکؼاؿى هيؿوبه ؿو  کًًؼ رمتـ با ؿینر هيبه گی
ـا هؼیى ره ىـیؼت آو هتا ؿا هيتغٌ ی ها بـ اماك چاؿچىػؿیافت و تغَیٌ هًابغ بایؼ بی ب

ـػه، ػمل رًًؼ ـيؼ و يـط آو ذل اف بـؿمت ميؿا يی ػؿ يتیزه اف ذیو، يـط حابت و ر ی ىايًؼ ػؿ يظـ بگی

                                                      

1. Moral Hazard 
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ـػ ػؿ لالب یک ـایى، به يظـ  .هيغٌ عىاهؼ ىؼی امالهی اف ػمؼهای ػملک مؼ هؼیـیت ؿ هيبًاب
 (0841 ،) اربـیاو و ػیايتی ػاؿػ.ی ًؼايبؼوو ؿبا اهمیت ػوچی ػؿ بايکؼاؿ کؿین
 غیتو تىف یرته عَتلت هيتاؿرت هضتىؿ هامتت ییاف ػاؿا ییٍاصب ذـفتى یاماله ايکب

ـاؿػاػها اویبايک و هيتـ ىیهايًؼ ذاػاه ب نکیؿ ( بتـ آو غالتب یهيتاؿرت ی)به عَىً ػؿ ل
ـرت مهاه کیبه  ؼیامت و ىا به  ؿو ىیو. اف اآ یغـب فیبايک با تؼـ کیباىؼ تا به  تـ هیىب یى

بتا آو  یبايتک متًت کیترته  یهتؼتاؿف یها کنتیافتقوو بتـ ؿ یمؼ ره بايتک امتالهؿ هیيظـ 
  ىػ.ى هیهتضمل  قیؿا ي یگـیهتفاوت ػ یها کنیؿومت ؿ هؿوب

ؿا ی امتالهی امت ره مینتن اعاللی اف هفهىم ومیغ التَاػ امالهی بغيی امالهی بايکؼاؿ
ـریب ی با ماعتاؿ التَاػ ـاصی طىؿی امالهی ینتن هالًؼ. مر هيت ىػ رته لتـُ ػاػو، ى هيی ط

ـفتى و ػملیات مـهایه ـفیى تنتهین ی ، ػؿ هضیطگؾاؿي لـُ گ ىػ، ايزتام ىت هيره ؿینک بیى ط
ـفی ينبت به بايکؼاؿی امالهی ره بايکؼاؿی ؿغن هقایای بهىىػ.  ؿواد ی ػاؿػ، ایى يىع بايکؼاؿی ػ

اف ػالیل ههن ایتى ی ینته و ىاینته عىػ ؿا يؼاؿػ. یکػاىته و رایگاه بای امالهی ػؿ ريىؿهای رم
ی ها با متاعتاؿ هتال و ماعتاؿ آو ايؼ ههىاری با ؿینک لايىيی امالهی ها کوالؼیت آو امت ره باي

ـفي، ره ػؿ رهاو ؿواد ػاؿػ هًطبك يینتی بايکؼاؿ  (0844 ،ی و همکاؿاوهيـف رىاػ) ػ

 هفهىم ریسک 

ـأت رـػو» هؼًای به risicare ایتالیایی رلمه اف «ؿینک» واهه  هفهىم هؼًا، ایى ػؿ و امت «1ر
ـيىىت يه و رـػو ايتغاب همچًیى ػؿرایی ػیگتـ  (Bernstein, 1998)ػاىت.  ػيبال به ؿا م

ـػیؼه امت ره ؿیيه واهه ؿینک اف لغت  ـاينىی لؼیمی هی risquéػًىاو گ باىؼ رته  ػؿ فباو ف
 .(Vesper, 2006)باىؼ  هی «ره ػؿ آو يىػی ىايل ورىػ ػاؿػ 2عطـ»هؼًای 

                                                      

To dare.1  

 Danger.2 
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بـويؼاػها و  ای اویهيغٌ هًزـ به ف ؿویؼاػ کیامت ره  یػام، اصتمال فیػؿ تؼـ نکؿی
اف  ػؿرتاتیػؿبـػاؿيتؼه  یبيتـ های رىىتوهمه  با  یو ياعىامته گـػػ. تمـ ًؼیياعىىا یاهؼهایذ
ـاه ػاؿيتؼ. ػ یيتـیب یها نکیاف آيها ؿ یهمه بـع ىیامت، با ا نکیؿ  یهتال اتیتبؿ اػؿا به هم
ـهیغ یؼاػهایتبه ٍتىؿت ؿو تىاو یؿا ه نکیؿ ػؿ اؿفه  ـییتبته ٍتىؿت تغ هؼمتىال  رته  ـهًتظت

 رـػ.  فیتؼـ باىؼ، یه ها یبؼه ای ها ییػاؿا

1المللی امتايؼاؿػ تؼـیفی ره مافهاو بیى
اف ؿینتک اؿاهته  80111ػؿ امتتايؼاؿػ هتؼیـیت ؿینتک  

ـػه يیق ػباؿت امت اف  ًتؼ رته ر هی تأریتؼـ اهؼاف مافهاو و ػؿ اػاهه بـ ایى يکتته ػؼم لطؼیت ب تأحیـر
ـاف اف آيچه هىؿػ ايتظاؿ امت تأحیـتىايؼ  ؿینک هی ىؿت هخبت یا هًفتی باىتؼ ،ايض (. ISO, 2009) بهٍ 

2هؤمنه صنابـماو ػاعلی ضمًا  
تىايتؼ  ره هتی 3يیق ؿینک ؿا به ػًىاو ػؼم اطمیًاو اف ولىع یک ؿعؼاػ 

ـػه ره ؿینک اف لضتاا ػىالتب تأحیـبـ ػمتیابی به اهؼاف  ـػه امت و همچًیى بیاو ر  4گؾاؿػ، تؼـیف ر
بته ػًتىاو هـچیتقی رته  هؼمتىال  ىػ. همچًیى ؿینک ػؿ فهیًه مافهايی يیق ى هیگیـی  و اصتمال ايؼافه

ـرت ؿا تضت  ـػیؼه امت  تأحیـبتىايؼ تضمك اهؼاف ى ـاؿ ػهؼ تؼـیف گ  .  (Hopkin, 2010)ل
 ىػ:ى هیمه ػمته فیـ تمنین  ؿینک به طىؿ رلی به

ـه. 0 باىؼ ره تًهتا ذیاهتؼهای هًفتی بته  ؿعؼاػهای ؿینک عاٍی هی :5ؿینک به ػًىاو هغاط
ـاه ػاؿػ و همکى امت به ػًىاو ؿینک های ػملیاتی و لابل بیمه ػؿ يظـ گـفته ىىػ. به طتىؿ  هم

ـابـ ایى ؿینک رلی مافهاو اف امت ره ایى مطش باىًؼ و يی ها هی ها ػاؿای یک مطش تضمل ػؿ ب
 تضمل هؼیـیت گـػػ.

                                                      

 International Standard Organization (ISO).1  
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ؿینک عاٍی ره به ػؼم لطؼیت ػؿ هىؿػ ذیاهؼهای همکتى  :1ؿینک به ػًىاو ػؼم لطؼیت. 2
هتا ػاؿای یتک يامتافگاؿی بتا  گـػػ. به طىؿ رلی، متافهاو هیهًزـ هخبت و هًفی یک وضؼیت 

ـا ػؼم لطؼیت ؛باىًؼ رًتـل ؿینک هی ـاه ػاىتته تىايؼ ذیاهؼهای هخبت و  ها هی فی هًفی بته همت
 باىًؼ.

ـايه. 8 ایى ره یتک ؿابطته بتیى ؿینتک و بتافػه ورتىػ ػاؿػ  :(2ؿینک به ػًىاو فـٍت )مىػاگ
به هًظىؿ ػمتتیابی  ،های تزاؿی و بافاؿ ذؾیـفته ىؼه و به ػباؿتی مافهاو به عَىً ػؿ ؿینک

اؿی ػؿ چًتیى گتؾ ىػ و تمایتل بته متـهایهىت هیبه بافگيت مـهایه بیيتـ، ػمؼا  ؿینتک ذتؾیـ 
 .(Collier, 2009; Hopkin, 2010)به ػًىاو فـٍت ػاؿػ  هایی ؿینک

 ریسک عملیاتی در بانکداری اسالهی

هباصج هىرتىػ ػؿ ٍتًؼت  ىیاف ههمتـ یکیبه « آو  تیـیهؼ ىهیو ى یاتیػمل نکیؿ» اهـوفه 
ػملکتـػ  ىايتؼ بتـت هی نتکیىتاعه اف ؿ ىیترته ا ای هبالمى اتتأحیـىؼه امت.  لیتبؼ یبايکؼاؿ

 یواصتؼها یگنتـػه امت ره به وؿىکنتتگ یػاىته باىؼ گاه به صؼ یات هالهؤمنها و  بايک
 ايزاهؼ. یهقبىؿ ه

)هفه د ن ههه شهو ره     . ا. اج یب نه  هرزهس   یشده در هجووعهه رنموودنه    هایار فیطبق تعر

 عب رت است ی تیعول س ی( ریاداره هط لع ت و هقررات ب نک 31/03/1331م ب هورخ  1112

، افهراد و  نه   شو رو مهدن  یفرآ تیه از ن هم سه  بهودى و عهدم زف     ین شه   ىیه بروز ز احتو ل» :از

 «.یه اعتب رهؤسسخ رج از  یدادن یاز رو ین ش  یو  یداخل ین  ستنیس

 .بـعتتىؿػاؿ امتتتی هتفتاوتی هتا هاهیاتتا  اف هزمىػته ؿیتن ی امالهی فؼالیت بايکؼاؿ
رمتتتـ و تتتنهین متتىػ و فیتتاو ػؿ والتتغ  گیـی وحیمتته قامفهیًته ذتؾیـه ؿیتن  بیتيتـ، الت

                                                      

1. Uncertainty 

 Speculative.2 
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ـات ػؿ بايکتتتؼاؿ هزمىػته زمىػتته، ه ًًتتتؼ. ػؿ ایتتتىر هيؿا بتتتافگى ی امتتتالهی هغتتاط
ـارن ؿیتن  ـایط ػتؼم اطمیًتاو، اهکتاو تت ی و اؿفیتابی ىًامتایی ياهطلىب، ػىتىاؿی هتا ىت

 متتىػ،ی و اؿفیتتابی گؾاؿ ، تمایل لیمتتتگؾاؿي مـهایهی ها هذـوه بافاؿ هـبىم بهی ها تفـٍ
ـات ی تنهیالت بايک گتؾاؿ و هتتؼیـیت  فقایًؼ. يظاؿت بـ فؼالیت متـهایها هييیق بـ ػاهًه هغاط

تنهیالت  ه هنتمین با ؿین  ػؿ اغلبهبه ػلت هىاری امالهی بايکؼاؿ هتيمىلی ها تفؼالیت
رهتت تملیتل و ی هضاؿبه يیافهًؼ تؼابیـ وی و صمتىلی ، بتىیژه ػؿ هتياؿرت هتؼيها تو فؼالیت

ـا .امت کتىفیغ ؿین  فیتتـی هتا مگای امتالهی هؼیـیت بهیًه ؿین  ػؿ مینتن بايکتؼاؿی بت
 :(0011 ،ی و همکاؿاوـیاه) مًؼ:ؿ هيبه يظـ ی ضـوؿ

  ؛تزـبه ىؼهی ها کػلیك ؿین  و تؼییى هىاؿػ ػمؼه ؿیتنی ىًامای .0
  ک.ملیل و تىفیغ ؿینهًامب تی امتفاػه اف ماف و راؿها .2

 یو به ٍىؿت والؼت یػ يظـ امت، چًايچه به ػؿمتىؿره ػؿ لايىو ه یبه يضى یػمىػ هياؿرت
ـاؿ گ ػؿ  گؾاؿی هیو متـها یهتال یافهتایاف ي یبغتو لابتل تتىره تىايًؼ هی ـيؼ،یهىؿػ امتفاػه ل

ـاؿ ػهًؼ یهغتلف التَاػ یها وبغ  تالیبغتو اف تنته ىیتتىمؼه ا کىیل ؛ؿا تضت ذىىو ل
ـرت ػؿ ره یذـػاعت ـا تو ص تـ بايتک ػؿ  كیو ػل يتـیآو، هنتلقم اػمال يظاؿت ب تـ لراه یار

ـاؿػاػهتا افیي. طىل ػوؿه هياؿرت امت یتماه افتقوو بتـ  ،یهيتاؿرت یبه ٍضت و رًتـل؛ ػؿ ل
ـاؿػاػ، بايک هنئىل تیهنئىل ـاف ٍضت اٍل ل ـاف  تیتبتىػو فؼال یػاؿػ ره التَاػ تیاص ؿا اصت

ـارًؼ و ػؿ ط هًابغ، يظاؿت و رًتـل ػاىته باىؼ تا اف صتك و  یـیبه راؿگ تیفیذـوهه بـ ر یىل ار
 (.0850 او،یگؾاؿاو ػفاع رًؼ )هىمى صمىق بايک و مپـػه

ـاتژ کیتبه وضتىس  نکیؿ تیـیههن امت ره هـ مافهاو ػؿ ؿابطه با هؼ ىیا  زتاػیا یامتت
ـاتژ ىیرًؼ. ا باىتؼ. بته  نتکیؿ تیـیو هتؼ نکیؿمافهاو اف  یرل کـػیبـ اماك ؿو ؼیبا یامت

ـاتژ ىیا زاػیهًظىؿ ا  گیـی نیمافهاو، تَتم یـیذؾ نکیؿ اویالفم امت ػؿ عَىً رـ یامت
ـا نکیؿ یرل تیػؿ صؼ ظـف یـیذؾ نکیاو ؿیههن امت ره رـ ىیىىػ. ا  ،ىیمافهاو باىؼ بًاب



01  های نىین حسابذاری و فناوری فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 یهتا گیـی نیگـفته ىتىػ. تَتم نیتَم قیي نکیؿ تیهضامبه ظـف یػؿ عَىً چگىيگ ؼیبا
بـمتؼ همايًتؼ  بیتىمط متافهاو بته تَتى ؼیورىػ ػاؿػ ره با نکیؿ ًؼیػؿ ؿابطه با فـآ یههم

ـاص یماتیتَم تضمتك  یػؿ ؿامتتا ىیآغتاف نتکیؿ تیـیهتؼ یماف اػهیو ذ یره ػؿ عَىً ط
ـاتژ  (Hopkin, 2010). گـػػ یاتغاؽ ه نکیؿ یالقاهات امت

 اهداف تحقیق

رتاهو و  یػمتىػ امتاله یاتیتػمل یها کنتیؿو  هتا بـؿمی چالوذژوهو  ىیا یهؼف اٍل
  .اىؼب هیػملیاتی  یها ههقیً

اف  یياىت یهتا و ایى او فت هی نکیؿ یؼاػهایتىره ػاىت ره با راهو اصتمال ولىع ؿو ؼیبا
بايک ؿا ينبت به صىاػث هقبتىؿ  یـیذؾ بیآم ك،یطـ ىیػاػ و اف ا لیؿا تمل یاتیػمل یها کنیؿ

 یـیتگ و ايتؼافه یابیتاؿف ،ییهمقهتاو بتا ىًامتا نتتیاب هی بايک .به صؼالل همکى راهو ػاػ
 .ؼیيما یـیگ نیتَم قیها ي رًتـل آو ىهیعَىً ى ػؿ ،یاتیػمل یها کنیؿ

اؿاهته  و یػمىػ اماله یاتیػمل یها نکیؿها و  بـؿمی چالوًؼ تا با ر هیهطالؼه تاله  ىیا
ـای ػؿهاو و یتیـیهؼ یها هؿا تىايتؼ ب او،یبا يگتـه هيتتـ اهـ ایى نیاؿتبام هنتم وراهو آيها  ب

ـا یبايک اویو طـف تفکـ هغاطباو و هيتـ ًویؿا اف ب یهًامب اؿیبن یؿفتاؿ یالگى ىالو و ئهن یب
ـها يتتـیيها ؿا ػؿ تىمؼه و گنتـه هـچته بآبه اؿهغاو آوؿػ تا  قاؿاوگ امتیم  یبايکتؼاؿ یبنتت

ىتـع همتؼك  یهتا تیو هضتؼوػها  بايک ىیػؿ ب ؼیتىره به ؿلابت ىؼ با و ػهًؼ یاؿی یاماله
عتؼهات  هتا و چتالو هتا نتکیؿ ایى تیـیو هؼ ییىاو با ىًامات هیػىاهل هؤحـ  گـیامالم و ػ

 .ؼرًبؼوو ؿبا اؿاهه  یػؿ ػـٍه بايکؼاؿ ی با هقیًه ػملیاتی رمتـیتـ ىهطمئ
 یاتیتػمل یها کنتیو باالعٌ ؿ نکیهـبىم به ؿ یو ؿاهکاؿها ها وهناهل و چال یبـؿم

هباصج رمتـ ٍتىؿت گـفتته  ىیبىػو ا ؼیرؼ لیػله ب ،یبايکؼاؿ ؼیػؿ ػـٍه رؼ یهػمىػ امال
ـا  ٍىؿت راهغ و تمتامه ىؼه امت ره ب ؼهیػ ای هو هطالؼ كیػؿ رمتـ تضم ،صال ىیبا ا .امت گت
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ؿا هتىؿػ  یامتاله یٍىؿت عاً ػؿ بايکؼاؿه ب یاماله ػمىػهغَىً  یاتیػمل یها کنیؿ
ـاؿ ػاػه و ا یابیو اؿف لیتضل ها  آو تیؿا با تىره به ؿعؼاػ و هاه ها کنیؿ گىيه ىیا ،گـیف طـف ػل
ػؿ هطالؼته صاضتـ  ؼیترؼ یافتیىاو به ػًىاو ؿهت هیههن ؿا  یژگیو ىیا ؿو ىیرًًؼ. اف ا یبًؼ ؿتبه

هتىؿػ  قیي یاماله یفؼاالو ػـٍه بايکؼاؿ گـیىايؼ تىمط ػت هی ماتیتضم ىیا ذیيتا للمؼاػ رـػ.
ـاؿ گ  .ـػیامتفاػه ل

 هدل هفهىهی تحقیق

بايک و  هیمـها تیوضؼ ،یبايک اتیتؼؼاػ و تًىع ػمل لیبه ػل ،یػؿ يظام بايکؼاؿ نکیؿ تیاهه
گؾاؿاو  هًافغ متپـػه تیگؾاؿاو، وضؼ آو، صف  هًافغ مهاهؼاؿاو بايک و مپـػه قاویه تیهضؼوػ
ـاواي هتفتاوت  راهال   ،یهال اتیهًابغ و حبت ػمل تیـیهؼ ًهیػؿ فه یآو و يبىػ تغٌَ راف یو ف

  .امت یالتَاػ یواصؼها گـینک ػؿ ػیاف ؿ
 یريىؿ و ػاهته هتـػم آو امتت رته بايکتؼاؿ یراؿىًاماو بايک ىیب ذیاف اىتباهات ؿا یکی

اف  یبؼوو ؿبتا تًهتا بغيت یصال آيکه بايکؼاؿ ذًؼاؿيؼ، یه یاماله یبؼوو ؿبا ؿا هؼاػل بايکؼاؿ
بته ػوؿ اف  یبتايک اتیتبؼوو ؿبا ايزام ػمل یؿآو. هؼف بايکؼا ۀامت يه هم یاماله یبايکؼاؿ

ـگىيه ىب ػؿ اهؼاف التَاػ  يهیؿ یاماله یبايکؼاؿ غیره اهؼاف وم یػؿ صال ؛اىؼب هیه ؿبا هه
ـاصاو لتايىو ػمل زهیػؿ يت .ػاؿػ یاماله اف  یبـعت امیتبتؼوو ؿبتا، اف بتاب اصت یبتايک اتیتط
بتافاؿ  تایتهزؼػ و ػمل لیػؿ يـط تًق ـییتغ ،یمپـػه لايىي هیقاوػؿ  ـییهيـوع چىو تغ یابقاؿها

آوؿػيؼ ره هن اف رهت  یؿو یی( ؿا رًاؿ گؾاىته و به ابقاؿهایاماله یهال یاابقاؿه كیباف )اف طـ
 الفم ؿا يؼاؿيؼ.  ییهفهىم، ابهام ػاىته و هن راؿآ

های ػملیتاتی هىرتىػ ػؿ  اینت ؿینکب هی ـاویا ىػو يظام بايکؼاؿی ػؿب هیبا تىره به امال
و  یىتـػ یهتا بتا تىرته بته القام ـاویتا ػ. يظتام بايکتؼاؿیرـرى و ؿا اف ػو ػیؼگاه فیـ رنت آو
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 :ؿو هنتتتًؼ ؿوبتته لیتتؽ یها نتتکیهًتتابغ بتتا ؿ قیتتو تزه ٌیعتتاً آو ػؿ تغَتت یهتتا یژگتتیو
 (0858همؼم  یو صنً یابىالضنً)

ـک هنتًؼ؛ یهتؼاؿف و اماله یها ره همه بايک ییها نکیؿ. 0   ػؿ بـعىؿػ با آو هيت
 .ىػى هیؿو  با آو ؿوبه یاماله یو بايک یره فمط يظام هال ییها نکیؿ. 2
و  یيظتام هتال ،یىتـػ یهتا ورىه و القام ىیو تأه ٌیعاً ػؿ تغَ یها یژگیتىره به و با

 تیـیهتؼ یهتا و ؿوه کیترته تکً ىػىت هیؿو  ؿوبه یها نکیاف ؿ یا با ذاؿه یاماله یبايکؼاؿ
ػؿ  نتکیؿ تیـیهتؼ یها ؿوه هیاؿا ،ؿو ىیها ؿا يؼاؿيؼ. اف ابـعىؿػ با آي تیهتؼاؿف لابل نکیؿ

 یهطابمتت ػاىتته باىتؼ و اف متى یىـػ یها ها و القام با لايىو مى کیره اف  یاماله یبايکؼاؿ
 .()هماو يظام ؿا ػاىته باىؼ، ضـوؿ امت ىیراؿبـػ ػؿ ا تیلابل ،گـیػ

ـاؿػاػهای امال یاتیػمل های نکیؿبایؼ تىره ػاىت ره   های بايک اتیػؿ ػمل ی،هعاً ل
ـاؿػاػها عاً تیػلت هاه به یاماله ـاؿػاػ، همکى امت بهؼیآ یه ؼیذؼ ل ػلتل  . بنته به يىع ل

ـاؿػاػهای ايىاع ؿػ نکیيىع اف ؿ ىیگىياگىو ا ـابضته، ای ههباػلت ل  ،ىیتػ ؼیتعـ ارتاؿه، هايًتؼ ه
ـاؿػاػهای . ػؿ ایتى تضمیتك ورتىػ ػاىتته باىتؼ یاف رمله هياؿرت هؼي یهياؿرت امتًَاع و ل

ـاػ  ت ها  های ػملیاتی ایى ػمىػ )اف چهاؿ هًظـ مینتن مؼی ىؼه امت تا ؿینک فـآیًتؼها و  تاف
ـای هؼیـیت آيها با ت ها  ؿوه ـگاو بايکی ىًامایی و ب ؿویؼاػهای عاؿری( با امتفاػه اف يظـ عب

 تىره به يظـ آيها، ؿاهکاؿهای الفم اؿاهه گـػػ.
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 تحلیل و ارزیابي ،پیطینه تحقیق

ـگـػاو و هتؼا یرمغ آوؿ ها کباي فهیوظ ىیتـ یاٍل هغتلتف  یهتا وآيهتا بته بغ تیورىه مت
ـارًؼگ یالتَاػ يمتىػ  يتـیب فهیوظ ىیا تیورىه ػؿ مطش ريىؿ اهم ىیا یامت ره با تىره به ذ

هىاره ىؼه امت،  یبا تىمؼه ؿوف افقوي یٍه رهايػؿ ػـ یاماله یهال ی. اهـوفه بافاؿهاابؼی هی
ـا یـیره به راؿگ ای هگىيه ب  ؼتیبـ ىـ یهبتً ؼیرؼ یهال یابقاؿها زاػیا یايىاع ابقاؿها و تاله ب

ـا للمتؼاػ ىتؼه امتت.  یاماله یبايکؼاؿ یاٍل یها تیهًابغ رقو اولى ٌیرؾب و تغَ یب
 یاتیتػمل یهتا نتکیػؿ هؼـُ ؿ یات هالها و هؤمن ـػػ تا بايکگ هیهىاؿػ باػج  ىیا یتماه

ـاؿ گ یاػیف ـاوايتی تیتاهم یآيها ػاؿا تیـیو هؼ ییره ىًاما ـيؼیل عَتىً  ىیتامتت. ػؿ ا ف
ـتبط بتا  یهتا نکیؿ ایو  یاماله یػؿ بايکؼاؿ یاتیػمل نکیؿ هىضىعبا  هتؼؼػی ماتیتضم هت

 ـػػ. گ هیهىؿػ اىاؿه به چًؼ  لیره ػؿ ؽ ـفتهیػؿ ػاعل و عاؿد اف ريىؿ ٍىؿت ذؾ یػمىػ اماله

 ( هطالعات انجام ضده در خارج از کطىرالف

ـگـ امتت رته  یقیتاف آو چ يتـیب یاتیػمل نکیؿ ػؿ ذژوهو عىػ با يام (2122و همکاؿاو ) ب
ـرت ی: ىىاهؼؼیًر هیفکـ  بته بـؿمتی ایتى هىضتىع  هتضتؼه االتیا یبايک ًگیهلؼ یها اف ى

عتاً بتا  یژگتیو کیتبته ػًتىاو  یبه طتىؿ رلت یاتیػمل نکیکه ؿذـػاعتًؼ ره با تىره به ایً
رًتؼ. بتا امتتفاػه اف  ؼیتؿا تهؼ یحبتات هتال تىايؼ هی ؛ىػى هی یهضؼوػ تلم ینتمیم یاهؼهایذ

ـرت یبـ ؿو یيظاؿت یها ػاػه ييتاو ، (BHC)هتضتؼه  االتیتا یها بايک ًگیبقؿگ هلؼ یها ى
 و هتؼػ هی ویافتقا نیهنتم رايال کی كیؿا اف طـ ینتمیم نکیؿ ،یاتیػمل یها اویف ره ػاػيؼ

 . هؼػ هیراهو  گؾاؿػ، یه تأحیـهؤمنه  ىیبافاؿ ؿا ره به طىؿ همقهاو بـ چًؼ یها اؿفه
بتـ ػملکتـػ  یاتیػمل نکیؿ تأحیـ ػؿ ذژوهو عىػ با يام (2122و همکاؿاو )اؿی مايتیکا 

ـرت ايؼافه کی یػملکـػ هال ايؼويقی يياو ػايؼ ره یػؿ ًٍؼت بايکؼاؿ یهال  ایتمتىػ  گیـی ى
ـرت ػؿ  اویف  یبايک نکیؿ تیـیىايؼ هناهل هـبىم به هؼت هی. ره امت ىیهؼ یػوؿه فهاي کیى
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ـه باىؼ. طـس امتؼالل ػؿ هىؿػ ا هیقاو نکیو ؿ یاتیػمل نکیاؿف، ؿهیقاو  نکیهايًؼ ؿ  ًکهیبه
ؿا رتاهو ػهتؼ و  یىايؼ اصتمال وؿىکنتگت هیؾاؿػ، گ هی تأحیـ یبـ ػملکـػ هال نکیچگىيه ؿ

ـا یيتـیحبات ب ـاهن رًؼ.  یبايکؼاؿ یؿا ب  ف
 یو متاعتاؿها یيظتاؿت ىتـػ تتأحیـ یبته بـؿمت یػؿ ذژوهيت (2105و همکتاؿاو ) اصمؼ

 تیتهالک ،یهيغٌ ىؼ ره يظاؿت ىـػ ًؼ وذـػاعتی اتیػمل نکیؿ یافيا قاویبـ ه یتیصارم
هخبتت و  تبامؿا یػؿ مطش ريىؿ، اف يظـ آهاؿ تیصارم تیفیيظاؿت و ر اتیبلىک، امتمالل ه

ـا یاتیػمل نکیؿ یبا افيا یهؼًاػاؿ و  و متاف یيظتاؿت ىتـػ اتیته یػاؿػ. بتا تىمتؼه و ارت
ـا ییهطالؼتته ػمتتتاوؿػها ىیتتا ،یتیصتتارم راؿهتتای هًطمتته  یػؿ ريتتىؿها گتتؾاؿاو امتتتیم یبتت

اهـ هنتلقم  ىیؿا بهبىػ بغيؼ. ا یاتیػمل نکیبـوف ؿ ىايؼت هیػاؿػ ره  مایو ىمال آفـ ايهیعاوؿه
 .امت یتیصارم و راؿهای و ماف یيظاؿت ىـػ یاف ماعتاؿها یػؿک فؼل تیمىت

و  یامتاله یػؿ بايکتؼاؿ نتکیهىضتىع "ؿ ی( ػؿ بـؿمت2104) ىیالله و ىمل التؼ یٍف
ـرت تیصارم بته يمتو  ژهیتو هتؼاؿف ؿا با تىرته و یاماله های بايک ىیب نکؿی تفاوت" ها ى

ـر رته  افتًتؼیػؿ آيهتارـػيتؼ.  یبـؿمت یهامتال های بايک نکیػؿ ؿ یيظاؿت ىـػ ئتیه بیت
و  یاػتبتاؿ نتکیباالتـ، ؿ یًگیيمؼ نکیهتؼاؿف، ؿ های با بايک نهیػؿ هما یاماله های بايک

ايتؼافه  ویبتا افتقا ىیهيابه هن ػاؿيتؼ. همچًت یاتیػمل نکیاها ؿ ؛ػؼم ذـػاعت رمتـ نکیؿ
و ػتؼم  یتایتػمل هتای نتکیؿ ،آو یاػضتا یلیهتؼاؿک تضَت یو اؿتمتا یيظاؿت ىـػ ئتیه

 هتا نکیؿ ىیا یيظاؿت ىـػ ئتیهضمماو بًام ىـع ػؿ ه ویاها با افقا ابؼ،ی هیذـػاعت راهو 
و  یًگیيمتؼ هتای نکیبـ ؿ یلابل تىره تأحیـ یيظاؿت ىـػ ئتیه های یژگی. وابًؼی هی ویافقا

 .يؼاؿيؼ یاػتباؿ
اف  یهتالقػؿ  یامتاله هتای بايتک یاػتباؿ نکیؿ یابی( ػؿ اؿف2101و همکاؿاو ) نماویه
 یو يـط بتافػه یهًابغ هال تیفیره ر افتًؼی، با امتفاػه اف هؼل احـ حابت ػؿ2108تا  0551مال 
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ـا لیتبته ػل یعتاؿر تیو هالک یهضل تیبا هالک یاماله های بايک ىیب هیمـها  هتفتاوت طیىت
 .ورىػ ػاؿػ یاؿاعتالف هؼًاػ

ـاویو ػ ػبؼالله بتا هتؼف  «یامتاله یهتا ػؿ بايتک یاتیتػمل نتکیؿ»ػؿ هماله  (2100) گ
 زتهیيت ىیتبته ا ،یهتالق یامتاله یها کػؿ باي یاتیػمل نکیؿ ىیتـ ههن تیـیو هؼ یـیگ ايؼافه

ـاؿػاػهتا یها یژگیو و یلايىي طیره به ػلت هض ؼايؼیؿم  نتکیهىضتىع ؿ ،یامتاله یعاً ل
 هتؼاؿف امت. یها تـ اف بايک و ههن تـ هؼیچیذ یاماله یها ػؿ بايک یاتیػمل

 ت انجام ضده در داخل کطىر( هطالعاب

متىػ  یو همىاؿماف نکیؿ یؿابطه افيا ػؿ تضمیك عىػ با ػًىاو (0010) بىلى وينب  یضمؼه
ـرت نکیبا ؿ ـاتژ ىیاؿتبام ب یبـؿمها به  ى متىػ ػؿ  یو همىاؿمتاف نتکیؿ یافيتا یػو امتت

 قاویه یًاػاؿبه طـف هؼ نکیؿ ویبا افقا هؼػ هیيياو  ذیيتا .ايؼ هذـػاعت نکیؿابطه با مطىس ؿ
 .ابؼی یه ویمىػ افقا یهمىاؿماف امتیو م نکیؿ یافيا

ـات رتاؿا عىػ با ػًىاو كی( ػؿ تضم0010لىچاو و همکاؿاو ) یاصمؼ  یهتال نتکیو ؿ ییاح
ػملکتـػ  ی( بتـ ؿو یهتال یو تتىايگـ یًگیيمتؼ نتکیؿ ،یاتیتػمل نتکیؿ ،یاػتباؿ نکی)ؿ

ـرت ـاو به تضمىؼه ػؿ بىؿك اوؿاق بهاػا ـفتهیذؾ مهیب یها ى و  ییػؿ عَىً احتـ رتاؿا كیؿ ته
ـرت یهال یها نکیؿ ػملکتـػ و  ىیييتاو ػاػ بت ذی. يتتاايتؼ هذـػاعت متهیب یها بـ ػملکتـػ ىت
ماعتاؿ  کیاؿتبام هؼًاػاؿ ورىػ ػاؿػ.  یهال یو تىايگـ یًگیيمؼ ،یاػتباؿ ،یاتیػمل یها نکیؿ

 امت. یهال یتىايگـو  نکیؿ تیـیهؼ یراؿا نتنیم کی افیي ویهًامب، ذ یتیصارم
ـات بايکتؼاؿ( ػؿ تضمیك عتىػ بتا ػًتىاو 0011ی )و هىىمًؼ يماب یذىؿيزات بتـ  هیمتا یاحت

ـاو ـفتهیذؾ یها کػؿ باي هیمـها تیو رفا یبايک نکیؿ  یبـؿمبه  ىؼه ػؿ بىؿك اوؿاق بهاػاؿ ته
( بايتک 00) 0854 –0852 یػؿ بافه فهاي هیمـها تیو رفا یبايک نکیبـ ؿ هیما یبايکؼاؿ آحاؿ

ـاد  ،یو امتًاػراو یؼايیه یهًظىؿ با امتفاػه اف ؿوه بـؿم ىی. بؼايؼ هذـػاعت اطالػتات امتتغ
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بتا يتـم افتقاؿ  ییتتابلى یهتا هػاػ یىيیؿگـمت یو الگى یفیآهاؿ تىٍ یها هىؼه با امتفاػه اف ؿو
ـاؿ گـفت. يتا لیو تضل هیهىؿػ آفهىو و تزق ىفیىیا بتـ  هیام یهؼ: بايکؼاؿػ هیيياو  هیفـض ذیل
هؼکتىك  تتأحیـ هیمتـها تیبـ رفا هیما یػاؿػ. و بايکؼاؿ یهؼًاػاؿ نیهنتم تأحیـ یبايک نکیؿ

 ػاؿػ. یهؼًاػاؿ
ـاهاي یگىػؿف  نتتنیم هتای نتکیؿ تأحیـ یبـؿم عىػ به هطالؼه ػؿ (0011) و همکاؿاو یف

ـاايؼ هذـػاعت یرالو التَاػ یـهایػؿ ػملکـػ بايک و هتغ یبايک  هتای نکیؿ هًظىؿ اف ىیا ی. ب
. ؼامتتفاػه ىت یبايک نتنیم های نکیؿ ىتـی به ػًىاو ههن یاتیبافاؿ و ػمل ،یًگیيمؼ ،یاػتباؿ

 نتکیوارتًو ؿا بته ؿ ىیيتتـیب یو بتايک یرالو التَاػ یـهایره ارخـ هتغ هؼػ هیيياو ذ یيتا
 یًگیو يمتؼ یاتیتػمل هتای نتکیوارًو ؿا بته ؿ ىیاف عىػ يياو ػاػه و رمتـ یو اػتباؿ یبافاؿ
 .ايؼ هػاىت

ـاهتی فاػه )  نکیبـ ؿ یهال یاحـ تىمؼه بافاؿها( ػؿ هماله عىػ با ػًىاو 0854ذىؿىهابی و ر
بتا مته  یًٍؼت بتايک نکیبـ ؿ یهال یاحـ تىمؼه بافاؿها یه بـؿمب ـاویػؿ ا یًٍؼت بايکؼاؿ

تىمتؼه اف آو امت ره  یصار ذیيتاًؼ. بتا( ذـػاعت بیو ضـ یتًىع ػؿآهؼ ه،ی)ينبت مـها اؿیهؼ
ىػ. ىت هی هتا کباي کینتتماتیم نکیؿ ویػؿ ػو بغو مهام و بايک باػج افقا یهال یبافاؿها
 ویؿا افقا ها کػؿآهؼ باي تیفیاحـ هخبت ػاؿػ و ر هیتىمؼه ىاعٌ مهام بـ ينبت مـها ىیهمچً

هتىؿػ هطالؼته  یها که بايیينبت مـها ویهىرب افقا یعاؿر نیهنتم گؾاؿی هیهؼ. مـهاػ هی
 کینتتماتیم نتکیهىؿػ هطالؼه هىرب رتاهو ؿ یػؿ بافه فهاي یو ػؿره باف تزاؿىؼه امت 

 ،یتیىتاهل بتافػه ػاؿا هتا کيياو ػهًؼه ػملکـػ باي اؿیمه هؼ ىیىؼه امت. ػؿ ب یًٍؼت بايک
 هىرتببه ػؿآهؼ، تًها بافػه صمتىق ٍتاصباو متهام  ًهیبافػه صمىق ٍاصباو مهام و ينبت هق

 امت. ؼهیگـػ ها کايب یو تًىع ػؿآهؼ تیفیر ویافقا
هىايتغ  یبًؼ تیو اولى ىییتب ،ییىًاما( ػؿ هماله عىػ با ػًىاو 0854فالس و میاهکاؿفاػه )

ـا صاٍتل اف ػتؼم  نتکیؿبه ىًامتایی  یـايیا یها کػؿ باي یاتیػمل یها کنیؿ تیـیهؼ یار
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ـا ای تیرفا ـاػ و م ًؼها،یلَىؿ ػؿ ف ذـػاعتًؼ ی عاؿر یاف ؿعؼاػها یياى ای یػاعل یها ننتیاف
ـگاو به ىًاما یو هبتً یبا امتفاػه اف ؿوه ػلف و ـات عب هىايغ الؼام يمتىػه امتت و  ىیا ییبـ يظ

 تیتاهم قاویتىؼه ؿا بـ امتاك ه ییهىايغ ىًاما ؼهىیفـ کیمپل با امتفاػه اف آفهىو ياذاؿاهتـ
 .ايؼ هرـػ یبًؼ تیاولى

 یػؿ ػو يظتام بايکتؼاؿ کنتیايىاع ؿ ی( ػؿ ذژوهو عىػ به بـؿم0852و همکاؿاو ) یيؼؿ
 ػؿ آيهتا. ايتؼ هبؼوو ؿبا ذـػاعت یػؿ بايکؼاؿ نکیو يمو ؿ گاهیرا لیهتؼاؿف و بؼوو ؿبا و تضل

اف  کیتهغَىً به هـ های نکیو ؿ یػمىه های نکیىاهل ؿ نکؿی ػمته ػو عىػ ذژوهو
ـت ىیرـػيؼ. به ا یـفهؼ یاماله یػمىػ بايکؼاؿ  ،یًگیيمتؼ ،یاػتباؿ ،یاتیػمل های نکیؿ بیت

 یػؿ يظام بايکؼاؿ یػمىه های نکیو ػولت به ػًىاو ؿ یبـػاىت، لايىي ه،یيـط ذا ،یيـط بافػه
ـا ،گـیػ یىؼيؼ. اف مى ییبؼوو ؿبا ىًاما  یػمتىػ هيتاؿرت قیتو ي ای هاف ػمىػ هباػل کیهـ  یب

عتاً  هتای نتکؿی أهًيت عتىػ ذژوهو ػؿ هاآي تیؼ. ػؿ يهایگـػ اوبی هاعاً آي های نکیؿ
 ػيؼ.رـاؿاهه  ییو ؿاهکاؿها لیبؼوو ؿبا ؿا تضل یؿبايکؼا

ـاب ػؿ يظتام  نتکیؿ تیـیو متاعتاؿ هتؼ نتکی"ايتىاع ؿ ی( ػؿ بـؿم0851) یو يؼؿ یهض
ػؿ  هتا نکیؿ یره بـع افتًؼیػؿ یػؿ يظام بايک نکیايىاع ؿ یی" ضمى ىًامایاماله یبايکؼاؿ

ـک بىػه و بـع یهتؼاؿف و اماله یيظام بايک اویه ورىػ ػاؿػ.  یاماله های بايک فمط ػؿ یهيت
اػتمتاػ، رتاهو  ،یاتیتػمل ،یاػتبتاؿ نتکیؿا ىاهل ؿ یاماله یػؿ بايکؼاؿ نکؿی ايىاع هاآي

 یييتاو ػاػ بـعت ذیبـىتمـػيؼ. يتتا هیو متـها ؼتیىتـ ل،یػؼم تؼؼ مت،یل ،یًگیمپـػه، يمؼ
ـا باىًؼ یيظام ه ىیبؼوو ؿبا، هغتٌ به ا یيظام بايکؼاؿ تیهاه لیبه ػل ها نکیؿ رًتـل  یره ب

هضاؿبه بته رؼالته و  لیهايًؼ تبؼ یژه و مافگاؿ با اٍىل امالهیو یابقاؿها افهًؼیآو ي تیـیو هؼ
ـاؿػاػ ٍلش   .ناىیب هیل

ػؿ  نتکیؿ تیـیهتؼ یابقاؿهتا»ػؿ هماله عتىػ بتا ػًتىاو  ،(0858) اویؼیفاػه و صم صنى
ػتالوه بتـ  «یامتاله یايکتؼاؿبتا ب ـاویتػؿ ا یفؼلت یتطابك بايکؼاؿ قاویو ه یاماله یبايکؼاؿ
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اف  یبـعت شیبه تيتـ یاماله یبايکؼاؿ یها یژگیو و اتیػؿ ؿابطه با عَىٍ یهغتَـ شیتىض
ػؿ  یفؼل یتطابك بايکؼاؿ قاویه تیػؿ يها ىیذـػاعته و همچً یاػتباؿ نکیؿ تیـیهؼ یابقاؿها

ـاؿ ػاػ یؿا هىؿػ بـؿم یاماله یبا بايکؼاؿ ـاویا  یهتا ؿوه یه بـعتبت . ػؿ ذتژوهو آيتاوايتؼ هل
ـاؿػاػ هضتاؿبه لیوام، تبؼ اویف ـهیو ضمايت، ؽع مهیاف رمله، وح نکیؿ تیـیهؼ بته رؼالته،  ل
 اىاؿه ىؼ. یهيتمات اػتباؿ ،یاػتباؿ یًؼؿتبه ب ه،یتأػ ـیتأع مهیرـ

ـابت ٍتکىک هًفؼتتت و ذىىتتو »( ػؿ همالتته عتتىػ بتا ػًتتىاو 0858)  ابـیتو ػ یمتتیو طـ یت
ـتب بـ آو یها نکیؿ ـاف ػاىتًؼ هـچًؼ اوؿاق هًفؼت ػؿ لالب هؼل اا ،«هت  کیتذتژوهو  ىیتب

 یهتال یتیهمچتىو هتـ ػاؿا کىیلت ؛اىتؼب هی نتکیو ذىىو ؿ یرهت رنب بافػه یابقاؿ هال
ـه، يمتؼ ىتىيؼگ نتکیگىياگىو همچتىو ؿ یها کنیػؿ هؼـُ ؿ یگـیػ  نتکیؿ و یيتـط بهت

 امت. ؼهیؼ اهکاو اؿاهه گـػتا ص قیي ها کنیؿ ىیذىىو ا یاىؼ ره ؿاهکاؿهاب هی قیي یاتیػمل

 روش تحقیق

ره ػؿ امت  افتهیيظام  ًاویهؼتبـ و لابل اطم یها هاف لىاػؼ ابقاؿها و ؿا ای ههزمىػ ك،یؿوه تضم
بته رتاؿ گـفتته  بته ؿاه صتل هيتکالت یابی، ريف هزهىالت و ػمت ها تیوالؼ یرهت بـؿم

 ىػ.ى هی
و اف يتىع  یو ارتيتاف یفیتىٍت ی، ذژوهيتهتا هػاػ یبـصنتب ؿوه گتـػآوؿذتژوهو،  ىیا

ـا افیامت و اطالػات هىؿػ ي یيیمایذ  ایتهَتاصبه  كیتاف طـ هؼمتىال   یفیتىٍ یها وذژوه یب
هتىؿػ  یـیتگ نیتَتم ًؼیػؿ فـآ تىايؼ یذژوهو ه ذیرا ره يتا اف آو ىيؼ.ى هی یآوؿ هياهؼه رمغ
ـاؿ گ  ؛امت یاؿبـػر یها ذژوهو ذژوهو صاضـ اف يىع ؛(هؼف یذژوهو بـ هبًا) ـػیامتفاػه ل

ـا ره با امتفاػه اف آو به تضل  ػمتىػ بتاالعٌ ػؿ بايکؼاؿی یاتیػمل یها کنیؿ یبًؼ و ؿتبه لیچ
 تهيتکال ما  یو ذتژوهو هنتتم كیامت ره تضم یضـوؿ ،يکته ىیـػافػ. تىره به اذ هی یاماله

 . هيکالت ؿا بيًامايؼ ىیىايؼ ؿاه ات هیبلکه  ،ًؼر میؿا صل ي یو ػلم یارتماػ ،یالتَاػ
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ـا ـیف یو ابقاؿها ها هاف ؿو قیذژوهو ي ىیا ػؿ  امتفاػه عىاهؼ ىؼ.  ها هػاػ یآوؿ رمغ یب
ـاصل گـػآوؿ ىیا ػؿ  اىؼ:ب هی ـیبه ىـس ف ها هػاػ یذژوهو ه

  ىاهل: ای ههطالؼه امًاػ و هًابغ اطالػات رتابغاي .0
ـيتیا یاطالػات یها و ذىؿتال ها تیالف( ما   ینیو ايگل یت فاؿمو هماال ها باب( رت ؛یًت

  ؛)تا صؼ اىباع ( و بؼوو ماعتاؿ كیهَاصبه ػم .2
ـاد  و یو تن بًؼ ها ههَاصب لیتضل .8 ـامؤاالامتغ   ؛ذـميًاهه یت ب
ـافها ذامظ لیو تضل ًهیتزق .0   .یلیو تضل یآهاؿ یها با امتفاػه اف يـم اف

   یآهار  جاهعه

ـاماك ؿو ییها وذژوه ػؿ ذژوهيتگـ بته  ،ىػىت هیايزام  اؿهیهؼچًؼ  یـیگ نیتَم یها هره ب
ـگاو امتت، بته ٍتىؿت هنتتم یهبتً ها هؿو ىیػلت آيکه ا ـات عب ـگتاو  نیبـ يظ ـاؽ عب بته مت

ـا ؛وػؿ هی ـا ره ي نتًؼ؛یي یبه تؼؼاػ يمىيه هتک یآهاؿ یها ههايًؼ ؿو ها هؿو ىیا ىیبًاب  یافیتچ
 .نتیي كیيىع اف تضم ىیيـهال و عىاً آو ػؿ ا غیتىف افبه امتفاػه 

ـا ىیو يضىه ايتغاب آيها ػؿ ا كیػؿ تضم رًًؼگاو هياؿرت یهؼـف ايتغتاب يمىيته  یذژوهو ب
 یها ههزمىػت ـیتـػػ رته اف فگت هیامتتفاػه  یو گلىله بـف یهؼفمًؼ لضاوت گیـی اف ؿوه يمىيه

 اىًؼ.ب هی گیـی يمىيه یاصتمالـیغ یها هؿو
وػ رته ؿ هیبه راؿ  یو ػؿ هىالؼ امت یاصتماالتـیؿوه غ کی ،گلىله بـفي گیـی يمىيه ؿوه

. ایتى ؿوه نتتیهيتغٌ ي گیـی ورىػ يؼاؿػ و چاؿچىب يمىيه یاف رل راهؼه آهاؿ یىًاعت
ـا ـاؿ  ایذًهاو هنتًؼ و  وػ ره اٍطالصا  ؿ هیبه راؿ  یآهاؿ یها هاف راهؼ گیـی يمىيهی ب هضل امتم

 ای ییذل اف ىًاما ـیهاؿگؿوه آ ىیػؿ ا .ؼیها ػاؿ اف آو یو ىما اطالػات ايؼر ؿيؼيؼا یهيغَ
ـا گیـی واصؼ يمىيه ىیايتغاب اول امتتفاػه  گیـی واصؼ يمىيه ىیو ايتغاب ػوه ییىًاما یاف آو ب

ـت ىی. به همـػیگ هیرمک  ای  ىيؼ.ى هیو ايتغاب  ییيمىيه ىًاما گـیػ یواصؼها بیت
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ـت ىیبؼ صبه اف بًا به لضاوت هضمك، ابتؼا راؿ اف هتغََاو ىـوع ىؼه و ضمى هَتا ب،یت
ـاػ ٍاصب يظـ ػؿ ا ـیىػ تا ماى هیآيها عىامته  ـاًؼیيما یؿا هؼـف ًهیفه ىیاف ـات  ،ىی. بًاب تًها يف

ـات  یهىؿػيظـ ايتغاب ىؼه و هابم یها اؿیاول به لضاوت هضمك و با تىره به هؼ ـاػ تىمط يفت اف
اىتباع بـمتؼ و ػؿ  بته هتا هرته ػاػ ابؼی هیاػاهه  یتا فهاي ها ههَاصب ىیـػيؼ. اگ هی یهؼـف یللب

 .ييىػ افتی یؼتـیهىؿػ رؼ ؼ،یهَاصبه رؼ
ـات  ـگتاو امتتفاػه  يفتـ 22تؼؼاػ ػؿ ایى هطالؼه و تضمیك تا صؼ اىباع اطالػات اف يظ اف عب

ـاػ ىاهل هؼ ىیامت. ا ىؼه ـگاو  ـاویای يظام بايکؼاؿ نکیو راؿىًاماو ؿ ـاویاف و امتاػاو و عب
 هنتًؼ. نکیػؿ صىفه ؿ یػاييگاه

 اطالعات  لیو تحل هیتجس  روش 

ـا ىیا ػؿ ـآ 1تن لتضلی ؿوه افها  ػاػه لیو تضل هیتزق یذژوهو ب ـفته ىؼه امت. ف ـه گ تتن  لیتتضل ًؼیبه
بالمىه ػاؿيتؼ ؿا هتىؿػ يظتـ  تیره رؾاب یو هىضىػات یهؼً یالگىها گـ لیره تضل ىػى هیىـوع  یفهاي
ـاؿ  ـگيتت هنتتمـ بت کیتىتاهل  لیتتضل ىیا .هؼػ هیل  یها هتا و عالٍته هزمىػته ػاػه ىیؿفتت و ب

اف هماو هـصله اول ىتـوع  لی. يگاؿه تضلًؼآی یامت ره به ورىػ ه ییها ػاػه لیىؼه، و تضل یرؼگؾاؿ
ـػ چیه ی. به طىؿ رلىػى هی ـا یؿاه هًضَـ به ف  تن ورىػ يؼاؿػ.  لیىـوع هطالؼه ػؿ هىؿػ تضل یب

ـرت به ػم یبافگيت یًؼیتن فـآ لیتضل ـاصل ؽرتـ ىتؼه  ىیب و رلى ػؿ بامت ره ػؿ آو ص ه
ـاگـػ لیورىػ ػاؿػ. به ػالوه تضل  . ـػؾیذ هیامت ره ػؿ طىل فهاو ايزام  یتن ف

ـاصل  ( Braun & Clarke, 2006) :اىؼب هی ـیتن به ىـس ف لیتضل ًؼیفـآ ه
 هیاول یرؼها زاػی. ا2هـصله    عىػ یها هبا ػاػ یی. آىًا0 هـصله

 ها تن یًی. بافب0هـصله                   ها تن ی. رنتزى8 هـصله

 گقاؿه هتهی. 2 هـصله   ها تن گؾاؿی و يام فی. تؼـ1 هـصله

                                                      

1. Thematic analysis 
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ـگاو اهـ کی یط ،نکهایؿ یرل نتیل هیاف ته بؼؼ ىؼت و اصتمتال ولتىع  ،ذـميًاهه اف عب
بته  یآهتاؿ یـػػ و با امتفاػه اف يـم افقاؿهاگ هی یافػهیفا و اصتمال ريف آيها اهت نکیػىاهل ؿ

 . نیـػافذ هیآيها  لیتضل هیزقت
چًؼ طبمته اف چهتاؿ طبمته  ای کیػؿ  ها کیتکً ی، تماهها ؿینک یابیو اؿف ییىًاما بؼؼ اف

ـاؿ ه یاٍل  :(0841 ،یو فيزاي یی: )باباـيؼیگ یل
ـاؿػاػ  لهیبه ومت هؼمىال  ؿا لبىل رًؼ،  نکیؿ یگـیبغو ػ :نکیايتمال ؿ. 0 ايزتام  ایتبنتتى لت

  ؛یاطیالؼاهات اصت
. به ػًىاو هخال همکى ىػى هی نکیره باػج ؿ یتیايزام يؼاػو فؼال یؼًی :نکیارتًاب اف ؿ. 2

ـاؿ گ یذىى وراؿ هىؿػ چين رنب کیوؿوػ به  ایيگـػػ  یؼاؿیعـ ییػاؿا کیامت ره  تا اف  ـػ،یل
ـها   ؛ها ارتًاب ىىػ آو یهيکالت و ػؿػم

 اویترته باػتج رتاهو ىتؼت ف ییها ىهیىت یـیراؿگ بته یؼًتی :نتکی( ؿىیتنک ایراهو ). 8
  ؛ىػى هی

. ػؿ والتغ عتىػ هتؼػ هیرته آو ؿط  یولتت اویتلبتىل ف یؼًتی :نکی( ؿیيگهؼاؿ ای) ـهیذؾ. 0
 .ـػیگ یه یطبمه را ىیػؿ ا یىغَ ىیتضم ای یًیتضم

ـاػؿ ایى ذژوهو   .ىػى هیامتفاػه  FMEA و آحاؿ آو اف ؿوه نکیصاالت ؿ لیو تضل هیتزق یب

   FMEAروش  یهعرف

FMEA (احتـ لیتو تضل هیتصالت ىکنت و تزق) اف  یـیو رلتىگ ییىًامتا کینتتماتیؿوه م کیت
ـآ  یمًتیا ویاف يمٌ، افقا یـیػؿ رلىگ FMEAؿوه  لبل اف ولىع امت. ىیهيکل آفـ ًؼیهضَىل و ف

ـاص ،یهيتـ تیؿضا ویو افقا ـآ ایعؼهات و  ایهضَىل  یبهبىػ ط تىمؼه هضَتىالت و عتؼهات  ًؼیف
 & McDermott & Mikulak)ػاىتتته باىتتؼ  یلابتتل تتتىره یایتتهقا ىايتتؼت هی ...هىرتتىػ و

Beauregard, 2008)  
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ـات آو یينب عطـ  :ىػ )هماو(ى هی ىییتىمط مه ػاهل تؼ و اح
ـه و ؿینکاحـ  قاویو ه زهیىؼت: يت. 0  ؛ػؿ ٍىؿت ولىع آو هغاط
ـه واصتمال ولىع: اصتمال ولىع . 2  ؛ػؿ راؿ نکیؿ هغاط
ـگؾاؿلب ٌیريف: اصتمال تيغ. 8  آو. یل اف ولىع و اح

ـات نکیؿ یابیػؿ اؿف یلیؿوه تضل کیؿوه  ىیا تا صؼ همکى  ىىؼر هیامت ره  و هغاط
ـات بال  آحتاؿػلتل و  ىیو همچًت ىػىت هیايزام  یابیره ػؿ آو اؿف ای ههىرىػ ػؿ هضؼوػ مىهعط

ـتبط با آو ؿا ىًاما ػتالوه بتـ ىتؼت و اصتمتال ولتىع  هتؾرىؿ،ؿوه  ػؿػ. رـ یافػهیو اهت ییه
ـاؿ  قیي یگـیفا ػاهل ػ نکیػىاهل ؿ  ییىًاما ییره ػباؿت امت اف تىايا ـػیگ هیهىؿػ امتفاػه ل

ػؿ  FMEA. لؾا ؿوه ىػى هیاطالق  ییىًاما ای یابیلبل اف ولىع آو ره به آو ػاهل باف ػىاهل
 هیتبؼتؼ اف ته كیتضم ىیا ػؿ ىػ.عىاهؼ ب ؿآهؼتـرا ،باىؼ ییلابل ىًاما فا نکیهىاؿػ ره ػاهل ؿ

ـات و  یرل نتیل ـگتاو اهتـ کیت یطت ،ی هضتمتلها نکیؿهغاط ىتؼت و  ،ذـميتًاهه اف عب
ـاد يتتا ذتل .ؼیگـػ یػه افیفا و اصتمال ريف آيها اهت نکیاصتمال ولىع ػىاهل ؿ  ذیاف امتتغ

ـگاو و راؿىًاماو ؿاهکاؿها ماتیتضم  ػػ.ـگ هی يًهاػیذ یو رًتـل یتیـیهؼ یبا يظـ عب
ـاصل  :هماو() FMEAگايه ايزام ذـوهه  01 ه
 ؛هضَىل ایعؼهات و  ًؼ،یفـآ یبـؿم .0 هـصله
ـا یامتفاػه اف هَاصبه و ؿوه طىفاو ؽهً .2 هـصله  ؛ريف صاالت بالمىه یب
ـات ها نکیيمىػو ؿ فهـمت .8 هـصله  ؛آحاؿ آيها ػلل آو و ىییوتؼ و هغاط
 ؛ابؼی هیبه آو اعتَاً  ای هبا يمـ ف ىؼهیک اف هىاؿػ ريىؼت احـ ولىع هـ  .0 هـصله
 ؛ابؼی هیبه آو اعتَاً  ای هبا يمـ یک اف هىاؿػ ريف ىؼهاصتمال ولىع هـ  .1 هـصله
  ؛با رمک ىؼت و اصتمال ها نکیؿ یبًؼ ؿتبه .2 هـصله
 ؛گـػػ ییىًاما تیذـ اهم یها نکیؿا هضامبه يمىػه و ؿ نکیهـ ؿ تیػؼػ اولى .3 هـصله
ـا تیذـ اهم یها نکیؿ .4 هـصله ـاؿ  تیػؿ اولى تیـیايزام هؼ یؿا ب  ؛ـيؼیگ هیل
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ـاتژ نکیؿ هیبا تىره به ياص .5 هـصله   ؛ـػیؾذ هیبـعىؿػ با آو، الؼاهات الفم ٍىؿت  یو امت
ـه اصتمتال ريتف و ايزتام التؼاهات اٍتالص RPNهضامبه  01 هـصله ـا یبتا رمتک يمت  یبت

 .آيهاصؾف  ایراهو و  ت،یـیهؼ
 & McDermott & Mikulak)اىتؼ ب هی گیـی ماك مه رقء لابل ايتؼافهایى ؿوه بـ ا

Beauregard, 2008) 
(S) ؛ىؼت. 0

هىاؿػ هضتـی رته  گـیػ ایآمیب به اهىال و  ،يتیزه لابل ايتظاؿ اف لضاا ػؿره ٍؼهه :1
ـفته “ احـ”وعاهت عطـ فمط ػؿ هىؿػ  ایتىايؼ اتفاق بیفتؼ. ىؼت  هی رتاهو ػؿ  ىػ،ى هیآو ػؿ يظـ گ

 امت.  ـیذؾ اهکاو ها تیػؿ فـآیًؼ و يضىه ايزام فؼال ـاتییاػمال تغ كیعاهت عطـ فمط اف طـو
(O) اصتمال ولىع. 2

 هؼ.ػ هیًؼ ره یک ػلت یا هکايیقم بالمىه با چه تىاتـی ؿط ر هیهيغٌ  :2
ـای مًزو اصتمال ولىع  ـات هضاینت ب هیب يیتـوی  ،مینتتمی ،یقاتیتزه ،یطیتمام عط

 قیتصتاالت هتـ عطتـ ي ىیهمچًت .ػؿ يظتـ گـفتت ىايؼ تهؼیؼرًًؼه باىًؼ ؿات هی ه.. ر.و یايناي
ـاؿگ لیو تضل هیهىؿػ تزق نتیبا یه  .ـػیل
 هکتايیقم / ػلتت یتک ىًامایی هًظىؿ به تىايایی هیقاو :3(Dبافیابی، ىًامایی، ذیيگیـی ). 8

 ىاهل ؿینک اییی ىًامها ههيغَ .آو ولىع اف لبل ؿینک به بـػو ذی تىايایی یا ؿینک ولىع
 .اىؼب هی فیـ هىاؿػ

 :ػاىت بیاو ىاوت هیفیـ ٍىؿت به ؿا آو :4(RPNضـیب ؿینک )

 ىًامایی يـط * اصتمال يـط * ىؼت يـط = ؿینک ضـیب

                                                      

1. Severity 

 Occurrence .2 

3. Detection 

4. Risk Priority Number 
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 قیتحق جینتا

ـای ػمتىػ امتالهی  اولیى ػمتاوؿػ ایى تضمیك ىًامتایی ؿینتک هتای ػملیتاتی ػؿ فـآیًتؼ ارت
هتای  ها، بـ اماك تضلیل تن آيها ؿا ػؿ گتـوه امایی ؿینکاىؼ. بًابـ هؼل تضمیك ذل اف ىًب هی

ٍتىؿت ه ی ؿینک هيغٌ ىتؼه امتت رته ػؿ ؽیتل بتها هتؼییى ىؼه ػمته بًؼی يمىػه و گـو
 عالٍه بیاو ىؼه امت:

یسک :1جدول   های شناسایی شده جدول تم بندی ر

یسک اختالص  ر

یت  و سى مدیز

هتای ػمتىػ  ی ذـوههها مـآیًؼ اػطای واؿینک ذىليىیی تىمط راؿىًاماو اػتباؿی بايک ػؿ ف
ؿینک  ،ػؿ هًگام ػؿیافت و رًتـل هؼاؿک تىمط هنئىل باره ػاعلی ؿینک تملب ،امالهی

ػؼم يظاؿت رافی بـ  ،های ػمىػ هياؿرتی اػتباؿی ذـوهه گؾاؿی تملب ػاعلی ػؿ هًگام اؿفه
ػتؼم  ،ل ىتؼبهتىمط هؼاوو و هنتئى راؿ هنئىلیى باره وام و رًتـل ٍضت هؼاؿک اعؾ ىؼه

هتای ػمتىػ هيتاؿرتی ػؿ  هؼیـیت ياهًامب ذـوهه ،های هًامب رًتـل هؼیـیتی ورىػ ماهايه
 .ها های اطالػاتی بکپاؿچه هؼیـیتی ػؿ بايک يالٌ بىػو ماهايه ،طىل ػمـ آو

یسک استزاتژی  ر

 و راهبزدی

ىع فیاػ طـس ـػاعت واهها ػؿ غالب ػمىػ ًت ـای ذ ـایی ب ـػؿگمی ره باػج های ار ـاو و ػؿیافتت  مت رتاؿب
ًًؼراو وام  تىؿت  ،ىػى هیر ـػم بتهٍ  ؿینک ىهـت ره ػؿ يتیزه ػؼم اػتماػ و البال ػمىهی ارخـیت ه

ؿینک ولىع مايضه ههتن ػؿ متافهاو )رامىمتی اطالػتاتی و  ،ىػى هیياگهايی یا تؼؿیزی ایزاػ 
ـه ىفاف، ػلمی و راهتل يبتىػو ػمتتىؿالؼمل ت هک ىؼو مـوؿها  ی فیتاػ ػؿ ها هتا و ورتىػ تبَت

ـرقی و  ،ها( آو ـاو اؿىؼ ؿػه باال ػؿ بايک ه ـ فؼالیتت بايتک تأحیـتغییـ هؼی يامتافگاؿی يظـیته  ،هتا آو بت
ـػه گؾاؿ( ًًؼه تنهیالت( با يظـیه ورالت بايک اف هيتـی )مپ  .هياؿرت بايک با هيتـی )ػؿیافت ر

یسک آسیب به  ر

 دارایی فیشیکی

ػتؼم  ،ی هتؼيیها تهی ىتـیک ػاهتل ػؿ هيتاؿرـ احـ رىتابآمیب ػاؿایی هىضىع هياؿرت 
ـای تنىیه بؼهی ـاهن رـػو یک ػاؿایی رایگقیى تىمط  ،رفایت تضمیى اعؾ ىؼه ب ؿینک ف

ػؼم ورىػ يظاؿت رافی  ،بايک ػؿ ٍىؿت بـوف عناؿت رؼی بـ احـ ػىاهل طبیؼی بـ ػاؿایی
يؼاؿػ هضتؼوػیت هتای اهًیتتی و امتتا رمبىػ مینتتن ،های ػؿیافت ىؼه اف هيتـیاو وحیمه بـ

ـای امتًاػ و هتؼاؿک و  ،ها ػمتـمی ػؿ بغو بایگايی ىؼبات بايک رمبىػ فضای بایگتايی بت
 ....(.ها و امًاػ هلکی و و مفته ها کهای واهها و هضتىیات آيها )چ ذـويؼه



26  های نىین حسابذاری و فناوری فصلنامه علمی ـ تخصصی 

یسک امانت  ر

و  بافگى يمىػو ،ها ها به ػلیل يگهؼاؿی ياهًامب ذـويؼه ػؿ ذـويؼه وحایك و آمیب ػیؼو هؼاؿک
ييـ اطالػات هضـهايه هيتـیاو به ٍىؿت مهىی و یا ػمؼی تىمط راؿرًاو اهتـ، هتؼیـیت 

ـا يبىػو هؼف های متـهایه گتؾاؿاو و  ياػؿمت صناب های راؿی تىمط بايک، ؿینک همگ
هتؼیـیت ياػؿمتت ػؿ اػاؿه رنتب ورتاؿ و  ،ی اؿاهه ىؼه بايک به آيهاها تمهاهؼاؿاو با فؼالی

ـگىيته رىتتاهی  گؾاؿی، هتای متـهایه وؿی به ٍتاصباو صنتابهای غیـ ضـ تضمیل هقیًه ه
 های هياؿرتی هايًؼ هضاؿبه و هياؿرت صمىلی  ػمؼی بايک ػؿ اؿفیابی و يظاؿت بـ ذـوهه

یسک پزداخت  ر

 مصلحتی

ـای تىفیغ مىػ  ياتىايی باو ،ها ػمتىؿالؼمل ػؿيظـ گـفتى ی ػمتىؿی بؼووها تذـػاع  رها ب
ی متپـػه ها ببتافػهی صنتا هیتقاوافتقایو  ،هتايی هيتغٌهىؿػ ايتظاؿ ػؿ طتی ػوؿه ف

ـای يگهؼاؿی مپـػه ؿینتک يتـط بتافػهی  ،ها ػؿ بايک بلًؼهؼت به هًظىؿ ایزاػ ايگیقه ب
ـای بايک )هًگاهی ره ورىه بايک ػؿ ػاؿایی ىتىػ و يتـط  گتؾاؿی های بلًؼهؼت مـها یه ب

 ته باىؼ(های رایگقیى ؿا يؼاى گؾاؿی بافػهی تىايایی ؿلابت با مـهایه

یسک تغییز در  ر

 قىانین

ـای آيها رؾب هًابغ  ؿینتک  ،نای هػرتـتىلف ياگهايی بـعی اف تنهیالت ره اف هيتـیاو ب
ـرتقی و  تغییـ ػؿ امامًاهه ـایی و هتؼیـیتی بايتک ه هتمابتل آو بتـ فؼالیتت  تتأحیـهای ار

تغییتـ  ،وتغییـ ػؿ لتىايیى و همتـؿات هـبتىم بته اعتؾ وحتایك اف هيتتـیا ،های تابؼه بايک
ـرقی بـعالف ؿوال ػاػی و چتاؿچىب ػتـف عتىػها تمیام تغییتـ ياگهتايی  ،ی بايک ه

ـای اػطای تنهیالت )تغییـ يـط بغيًاهه  ...(.هؼت بافذـػاعت و ،ها ها ب

یسک خدمات  ر

 مناسب

ـای هؼـفی طـس تتاعیـ و یتا  ،های رؼیؼ و رؾب هًابغ گـوه هؼف احـبغو يبىػو تبلیغات ب
ؿینک ػؿ ايتغاب هىلؼیتت هًامتب هکتاو یتابی  ،های اؿمال ذیاهکی هايهگاها لؼطی ػؿ ما

ياراؿهتؼی  ،يبىػو هؼماؿی و ػرىؿامیىو ػاعلی ىؼبات ػؿ رؾب هيتتـی احـبغو ،ها ىؼبه
ـيتتی و ضتؼف  رؼیتؼػتؼم اؿاهته عتؼهات  ،هتای اهًیتتی آو ػؿ اؿاهه عؼهات بايکؼاؿی ایًت

ـای  ،هتا بايک بايکؼاؿی هايًؼ بايکؼاؿی الکتـويیکی هؼؿو تىمط ػتؼم بافاؿیتابی هًامتب بت
 .ی ػمىػ هياؿرتی و رؾب گـوه هؼفها موا

یسک سالمت  ر

 رویه و محیظ کار

ـه ـاو اؿىتؼ تىمتط راؿرًتاو بايتک تفنیـ به ؿای تبَ  ،های ػمتتىؿات ابالغتی اف متىی هتؼی
ـاو اؿىتؼ ػمتىؿات ايزام راؿ عالف ػمتىؿالؼمل  هتبهن و گاهتا   ،يتالٌ ،ها اف رايتب هتؼی

ـاو بايتک های اػاؿی بايک ػاؿيؼه بىػو ؿویهباف ـای راؿرًتاو و هتؼی ـایًتؼ  ،ها ب ػتؼم رفایتت ف
ـاصل ذتیو اف ىتـوع فؼالیتت هيتاؿرتی ػتؼم هيتغٌ بتىػو ؿوه و  ،ؿامتی آفهایی ػؿ ه

ـایًؼ ػتؼم  ،)هايًؼ ؿیق هؼاؿک اعؾ ىتؼه( ها ػؿ بـعی اف بغيًاهه هيغَات ؿیق ايزام هـ ف
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ـهای هًامب ایمًی و ـای راؿرًاو بايک ورىػ بنت ػؼم ورىػ فضا،  ،ايگیقىی ػؿ هضیط راؿ ب
 .آو بـ ػملکـػ راؿرًاو بايک تأحیـهضیط و يىؿ هًامب ػؿ ىؼب و 

یؼت  یسک شز ر

 و انغباق با قىانین

ػعالتت ػاػو  ،های امالهی، يظام بايکؼاؿی هتؼاؿف و فیـماعت لايىيی اؿتبام هبهن هیاو بايک
 ػتؼم متاعتاؿ و يمتو هًامتب ،هتا وام هؼاؿک و هنتًؼات بیاؿفیاباو ػؿ اؿفیا مالیك ىغَی

هتا بتا  ها اف تطابك اٍتىل صتارن بتـ بايتک ياتىايی بايک ،هًؼ رمیته فمهی ػؿ مطش يهاػی و يظام
های گىياگىو اف لتىايیى ىتـیؼت،  های هؾهب های ياىی اف تفاوت ػیؼگاه ؿینک ،لىايیى ىـػی

 .عاً و ویژه هـ ػمؼ هی به ٍىؿتهای تغََی ػؿ ػـٍه ػمىػ امال بىػو آهىفه رن

یسک شفافیت  ر

امتتفاػه اف  ،ها و ػؼم بیاو ىفاف رقهیتات و تىضتیضات آيهتا بیاو رـػو رلیات ػؿ بغيًاهه
ـای گقاؿه ؿویه ـامتايؼاؿػ ب ـاؿػاػهای هالی امالهی های غی های ياىتی  تضمیل هقیًه ،ػهی ل

يبتىػو امتتايؼاؿػهای یکنتاو  ،تهای بؼ بـ اماك اطالػات يالٌ یا ياػؿم گیـی اف تَمین
های بايکی و اصتمتال  های ذـوهه ػؼم ورىػ ىفافیت ػؿ بیاو طـس ،ها ػهی هیاو بايک گقاؿه

ها و  ػؿ ػمتىؿالؼمل ...و ػؼم ورىػ ىفافیت و ػوذهلى بىػو رمالت ،مـػؿگن ىؼو هيتـیاو
 .ابالغی ها ی بغيًاهه

یسک فن آوری  ر

 اعالػات

رًؼی و لطتغ ىتؼو  ،ها یـیگ اىتباه ػؿ گقاؿه ها و هضامبه ػاػه مینتمی ػؿ ؿینک اىتباهات 
ـم افقاؿی تىمط راؿراو بايک ها به ىبکه هضؼوػ بىػو ػمتـمی ،ها راهپیىتـی ىؼبه ىبکه  ،های ي

ـرق فى آوؿی اطالػات و اؿتباطات متاػ بايک ضؼیف  ،ها هضؼوػ بىػو فهاو های هماهًگی با ه
ـم افتتقاؿی و هضامتتباتی بايتتکها ننتتتی اهًیتتتی ػؿ میهتتا نبتتىػو الگىؿیت هضتتؼوػ بتتىػو  ،ی يتت

ـػاعت با تمؼیؼ وام ػمتـمی ـای ذ ـم افقاؿی بايک ب ػؿ مینتتن حبتت  ها رته لتبال   ها ػؿ مینتن ي
ـم افقاؿی و صنابؼاؿی ػؿ فهاو تنىیه وا ،ىؼه امت  .ی هنؼوػیها مهضؼوػیت ي
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یسک ػملیاتی  ر

خاص قزاردادهای 

 اسالمی

های فیاػتـ اف بتـآوؿػ و ذتیو  تضمل هقیًه ،يظاؿت و رًتـل ػمىػ هياؿرتی های باال بىػو هقیًه
ـاؿػاػ های ملف ) هايًؼ بیمه ـای تضىیل راال ػؿ ل ؿینک تضتمیى اىتغاً  ،..(.ايباؿ و ،بیًی ب

ؿینک تؼییى هیقاو والؼی مىػ رنتب ىتؼه )صاٍتل اف هيتاؿرت( تىمتط  ،ػؿ ػمىػ هياؿرتی
اؿرتی اف رمله ػمىػ هياؿرتی صمیمی و هضاؿبه به ػمتىػ ؿینک تغییـ هاهیت ػمىػ هي ،هيتـی

ی غیـ ىتـػی و يامتافگاؿ بتا ها تؿینک فیاو ػؿآهؼ اراؿه )اگـ ػاؿایی ػؿ فؼالی ،با بافػهی حابت
ؿینک ىبهه ياک بىػو هؼاهالت بتايکی رته ياىتی اف بکتاؿگیـی  ،اٍىل ىـیؼت امتفاػه ىىػ(

 ،های ػیگـ به غیـ اف اهىال هىضغ تنتهیالت ضمیىػؼم امتفاػه اف ت ،ػمىػ با بافػهی حابت امت
ـاؿػاػهتای امتالهی هطتابك بتا امتتايؼاؿػها و يیافهًتؼی های ؿوف  ػؼم اٍالس و ماػه متافی ل

ـاؿػاػهتای متلف و  هتای رتاال ػؿ فهتاو تضىیتل ػؼم ايطباق هيغَات و ویژگی ،راهؼه ػؿ ل
ـاؿػاػ هتای  ،امتًَاع ػتؼم تىرته بته ػوؿه  ،متلفػؼم تضىیل راال ػؿ فهتاو هتىؿػ يظتـ ػؿ لت

ـاؿػاػ هضاؿبه ـػاعت ػؿ ل ـای ػمتىػ امتالهی ،بافذ  ،ػؼم تىمؼه و تزهیق يظام راهغ اطالػاتی ب
ـاػ هتغٌَ ػؿ ايتغتاب بهتتـیى ذتـوهه متـهایه ـه اعاللتی ػؿ  گؾاؿی، رمبىػ ورىػ اف هغتاط

ال تىمتط ػؼم تکمیتل رتا ،ومیله هؼیـیت بايکه ی ذـ ؿینک بها نهضاؿبه به ػلیل اتغاؽ تَمی
ـاؿػاػهتای امتَتًاع ـرت مافيؼه ػؿ هىػتؼ همتـؿ ػؿ ل ػتؼم تمایتل بته ذتؾیـه ؿینتک و  ،ى

گنتـه فنتاػ  گؾاؿی، بىػو بافػه والؼی مـهایه ػؿ ػمىػ هياؿرتی به ػلیل ياهؼلىم گؾاؿی مـهایه
هىافتتك يبتتىػو  ،هتفتتاوت ػؿ ػمتتىػ هيتتاؿرتی هامتتىػ هیتتقاوهتتالی و اػاؿی ػؿ ٍتتىؿت اػمتتال 

ـػ ػیگتـ گؾاؿی و با ایؼه تنهین متىػ و هتؼیـیت متـهایهگؾاؿا مـهایه  ،تىمتط بايتک یتا هتـ فت
 .ها ػؿ فیاو اصتمالی صاٍل اف هياؿرت ياؿضایتی هيتـیاو اف مهین ييؼو والؼی بايک

یسک نیزوی  ر

 انسانی

ـياهه ؿیتقی ياهًامتب آهىفىتی ،ها ػؿ مینتن و هضامبه ػاػه ػؿ وؿوػ اىتباهات فـػی بته  ،ب
هتتا و  ؿوف يبتتىػو آهتتىفه هبتت ،هتتای آهىفىتتی اف ذتتیو تؼیتتیى ييتتؼه ػوؿهعَتىً ػؿ هتتىؿػ 

ـایتی: ،ایزتاػ ياؿضتایتی بتیى ذـمتًل ،افقاؿهای هىؿػ امتفاػه تىمط راؿرًتاو يـم  ؿینتک ار
هيکالت مافهايی و ػملیاتی ره همکى امت هايغ تبؼیل ىؼو راؿرًاو بته متـهایه اينتايی 

ـای مافهاو ىىيؼ هايًؼ رى مافهايی های  عتط هيتی، ریفیت ذاییى فيتؼگی رتاؿی ،والؼی ب
ـايه هؼیـیتی ٬ياهًامب هًابغ اينايی  ػاػو يیتـوی هتاهـ و هتغَتٌ ػؿ  اف ػمتت ،مبک اه

بته  رتن تتىرهی آمتیب ػؿ صتىفه هًتابغ اينتايی بته وامتطه ،ٍىؿت تؼؼیل يیـوی اينتايی
ـاو های ػؿهتايی،  ی ذيتیبايی )ػؼم اػتمتاػ بته ذـمتًل، يظتام ياهًامتب بیمتهها تفؼالی ربت

 آمیب ػؿ صىفه هًابغ اينتايی بته وامتطه ػىاهتل عتاؿد اف رًتتـل هتؼیـیت ،..(.عؼهات و
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ؿینتک  ،..(.ی میامتی بتیى راؿرًتاو، ػتؼم ایمًتی وهتا و)اػتَاب، بیماؿی راؿرًتاو، تً
التَاػی: ایى اصتمال ره ذیاهؼهای يظام هؼیـیت هًابغ اينايی چیقی غیـ اف ايچه رته ذتیو 

های بهؼاىت و ایمًتی رتاؿ و  های آهىفه راؿرًاو هقیًه يظیـ هقیًه  ،ؼبیًی ىؼه اف آب ػؿ آی
ـه ـهًگ مافهايی مافهايی ،غی ؿینک ػؼم اؿتمای بافػهی يیـوی اينايی بتا تىرته  ،ؿینک ف

ـایط ػملکـػی و هضیطی ؿوف ؿینک همـؿاتی: اصتمال ایًکه هًابغ اينتايی بته  ،به يیافها و ى
ػتؼم ورتىػ  ،رتاؿرـػ هًامتبی ؿا اف عتىػ ييتاو يؼهًتؼ ٬وامطه لىايیى و همـؿات بافػاؿيتؼه 

 های هىؿػ امتفاػه های هـبىم به راؿ با مینتن آهىفه

ىايتؼ بیيتتـیى ؿینتک ػملیتاتی ت هییتک اف ػمتىػ امتالهی  ػاينتى ایى هىضىع ره رتؼام
ـک و ؿینتک )ؿینک ـاو و ت هی رًتؼ،هتای عتاً( ؿا هتىرته بايتک  های هيت ـای هتؼی ىايتؼ بت
ـيؼگ تَمین ـاره با تضلیل يتایذ  .او اهـ ػاؿای اهمیت فیاػی باىؼگی ىاو بتا هتؼیـبت ایتى ت هیچ

هايًؼ  ،ىايؼ ػاؿایی فیقیکیت هیؿینک، هیقاو ػاؿایی ػؿ هؼـُ عطـ ؿا راهو ػاػ ره ایى ػاؿایی 
ـافهاي  هايًؼ صنى ىهـت باىؼ. ،تا ػاؿایی ياهيهىػی ای هالالم ت

ـاد ؿینک ـه  ها و ػؿ ایى تضمیك ذل اف امتغ ـگاو اهـ اؿتبام  RPNتؼییى يم آيها با يظـ عب
ـاؿ ىؼ ؿینک طىؿ عاً ه ها ب ره بـعی اف ؿینک طىؿیه ب ؛های ىًامایی ىؼه با هـ ػمؼ بـل

ـتبط  ؛با یک ػمؼ تنهیالتی اؿتبام ػاؿػ ـک بىػه و به آيها هت ولی بـعی ػیگـ ػؿ چًؼ ػمؼ هيت
تتـیى  هؼ تا ذـ ؿینتکػ هیآو به ها اهکاو  های بًؼی و تضلیل ػاػه يتایذ ایى ػمته .بىػه امت

ـای هـیک اف ػمىػ به تفکیک  .ینرًيىع ػمؼ تنهیالتی ؿا هيغٌ  بؼیى هًظىؿ ػؿ گام اول، ب
های ػملیاتی آيها بـآوؿػ گـػیؼ ره يتایذ آو ػؿ رؼول فیـ آهتؼه  هيغٌ ىؼه، تؼؼاػ ؿینک

 امت:
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یسک :2جدول  یسکهای هز یک اس ػقىد اس مج درصد تؼداد ر  های شناسایی شده مىع ر

یسک نىع ػقىد یسک rpnمجمىع  تؼداد ر  درصد تؼداد ر

 %8.4 1,720 84 مضاربه

 %8.3 1,809 83 حقىقی

 %8.2 1,754 82 مشارػه و مساقات

 %8.1 1,746 81 مدنی

 %7.7 1,663 77 مزابحه

 %7.6 1,613 76 بیغ سلف

 %7.6 1,637 76 مستقیم گذاری سزمایه

 %7.4 1,567 74 جؼاله

 %7.4 1,586 74 فزوش اقساعی

 %7.4 1,733 74 استصناع

 %7.3 1,562 73 قزض الحسنه

 %7.2 1,559 72 اجاره به شزط تملیک

 %7.1 1,559 71 اجاره

 %100.0  997 مجمىع

ىػ ره ػمىػ هضاؿبه، هياؿرت صمىلی و هقاؿػه ى هیهياهؼه  هؾرىؿبا تىره به يتایذ رؼول 
ـتی هتای  هتای ػملیتاتی اف هزمتىع رتل ؿینتک ب ػاؿای بیيتـیى تؼؼاػ ؿینتکو هنالت به ت

 اىًؼ. ب هی ػملیاتی ىًامایی ىؼه
 
 



  30 های عملیاتی های عملیاتی عقىد اسالمی جهت کاهش هزینه ها و ریسک بررسی چالش

 
یسک :1نمىدار یسک درصد تؼداد ر یک اس ػقىد اس مجمىع ر  های شناسایی شده های هز

ابین ره ػؿ ػمىػ هياؿرتی ؿینک ياىتی ی هیؼ و ػىاهل ؿینک ػملیاتی ػؿ ػميىع  یبا بـؿم
ـاػ ػ ـاؿ ػاؿػ )رؼول ؽیل(اف اف  :ؿ ؿتبه اول و ؿینک ياىی اف فـآیًؼها ػؿ ؿتبه ػوم ل

یسک RPNجمغ  :3جدول   های هز یک اس انىاع ػقىد ر
عقد قرض الحسنهعقد مبادلهعقد مشارکتعامل ریسک عملیاتی

813657657افراد

334334334سیستم

448394394فرآیند

385363246رویدادهای بیرونی

 1,9801,7481,631جمع کل 

هؼ با تىره به هاهیت يىع ػمؼ و القاهات ىـػی و لايىيی آيها يمو ػ هیایى يتایذ به ها يياو 
ـاػ ػؿ تؼی افیى ىتـػی، ػتؼم ؿػایتت ؿویته ى هیقاو ؿینک )ػؼم ؿػایت لىايیى صمىلی و هىیاف

ـای بتب هیگؾاؿ تأحیـ...( بنیاؿ فیاػ و .ايزام راؿ، اعتالك و مىء هؼیـیت و ه اىؼ. ػؿ گام ػوم، ب
ـای مًزو و  هتای  های ػملیاتی ػمىػ امالهی بـ صناب ؿینک تأحیـػمت آوؿػو یک هؼیاؿ ب

 ات هالی، اف ؿوه فیـ امتفاػه عىاهین رـػ؛هؤمنها و  هالی بايک
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ـایب ؿینکابت ـای هـیک اف ػمىػ امتالهی rpnها ) ؼا هیايگیى ض ـه ؿینک" ب ( به ػًىاو "يم
 021و  0بتافه ضتـیب ؿینتک، ػتؼػی هتابیى  ؽرـ امتت رته لابلگـػػ،  به تفکیک بـآوؿػ هی

 (1*1*1و بیيتـیى  0*0*0)رمتـیى: اىؼب هی
ـات ؿینک  021ره هماو ػتؼػ ها بـ بیيتـیى ضـیب ؿینک همکى  ػؿ هـصله بؼؼی، اف تمنین يم

ـه" ایزاػ ب هی ـه گ هیاىؼ، ذاؿاهتـ "ػؿٍؼ هغاط تتىاو اف  اىؼ و هیب هیـػػ ره بیايگـ هیقاو مًزه هغاط
ـای هضامبه " ػاؿایی ػؿ هؼـُ عطـ"  ػ.رـها امتفاػه  ات هالی و بايکهؤمن)ارنپىهؿها(  آو ب

 

 

 
یسک و نمزه :3و  2 نمىدارهای  د اسالمیدرصد درمؼزض خغز هز یک اس ػقى  ر

ـه صاٍل ىؼه ؿا ػؿ هايؼه بتؼهی های هـیتک اف ػمتىػ امتالهی ضتـب يمتایین  اگـ ػؿٍؼ هغاط
هتای  های ػملیاتی بالمىه ػؿ ػمىػ ؿا ػؿ ٍىؿت اتفاق افتاػو ایى ؿینک ومیله آو فیاوه تىايین ب هی

ـػ ولی  ؛تهًىف تضمیل ييؼه ام بالمىه( اویػؿ هؼـُ عطـ )ف ییػاؿاػؿ والغ  .ػملیاتی هضامبه ر
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تىاو با بـؿمتی ػلیتك  ؿو هی اف ایى .«ذیيگیـی همیيه بهتـ اف ػؿهاو امت»ايین ػ هیطىؿ ره  هماو
ـياهه راهغ هؼیـیت ؿینتک آو هـ ػمؼ و هيغٌ ـای یک ب  يمىػو يىع و هضل ولىع ؿینک با ار

 اصتمالی ىؼ. های ػملیاتی های و فیاو ؿا به صؼالل ؿمايؼ و هايغ اف هقیًه
بته ػمتت آوؿػ، تؼیتیى ػًتاویى  هتؾرىؿىاو اف يتایذ ت هیػ امتفاػه ػیگـی ره اف رمله هىاؿ 

ـایب ؿینک آو ؿینک ـات بالمىه ػؿ هـ ػمؼ و اهتیاف رمغ ض ومیله ه اىؼ ره بب هیها  ها و هغاط
ـه ؿا ىًامایی رـػ. يتایذ ػؿ رؼول و يمىػاؿ فیـ آوؿػه ىؼه امت؛ت هیآو   ىاو ػمىػ ذـهغاط

یسک هز دسته اس ػقىد اسالمیمجمىع ضزایب  :4جدول   ر

یسکها  ػقد قزض الحسنه ػقد مبادله ػقد مشارکت انىاع ر

یت یسک اختالص و سى مدیز  98 98 178 ر

یسک استزاتژی و راهبزدی  109 109 109 ر

یسک آسیب به دارایی فیشیکی  43 43 61 ر

یسک امانت  81 81 105 ر

یسک پزداخت مصلحتی  27 27 27 ر

یسک تغییز در قىا  62 62 62 نینر

یسک خدمات مناسب  178 178 178 ر

 139 139 151 ریسک سالمت رویه و محیظ کار

 87 87 87 ریسک شزیؼت و انغباق با قىانین

یسک شفافیت  113 113 113 ر

یسککک ػملیککاتی خککاص قزاردادهککای  ر

 90 207 305 اسالمی

یسک فن آوری اعالػات  178 178 178 ر

یسک نیزوی انسانی  426 426 426 ر

 1631 1748 1980 مجمىع

 %30 %33 %37 درصد اس کل
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بؼمت آهؼه به رؼول ؽیل  RPNها و رمغ  بًؼی ؿینک و ػمته هؾرىؿبًؼی هطالب  با رمغ
های فیاو باؿ ؿینک يیـوی اينايی و ػؿ ؿتبته بؼتؼی  هؼ بیيتـیى ؿینکػ هی مین ره يياوؿ هی

ـا ـاؿػاػهای امالهی ل   .ؿ ػاؿػؿینک ػملیاتی عاً ل
یسک هز دسته اس گزوه RPNمجمىع ضزایب  :5جدول   های ر
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ـاػ،  با تىره به ایًکه ػؿ ایتى تضمیتك ؿینتک هتای ػملیتاتی ػمتىػ امتالهی اف چهتاؿ هًظتـ افت

ىاو تت هیو به يىػی  ايؼ هفـآیًؼها و ؿویؼاػهای ػؿويی ىًامایی ىؼ ،ؿویؼاػهای بیـويی، مینتن
هًظـ ؿا به تؼبیـی چهاؿ ػاهل بـوف ؿینک ياهیؼ. تضلیتل ایتى ػىاهتل بته هتا رمتک  ایى چهاؿ

ـاتژیر هی ـياهه هتؼیـیت ؿینتک بتتىايین بهتتـ ػمتل  ًؼ تا بتىايین ػؿ تؼویى امت ـای ايزام ب ها ب
ورىػآوؿيتؼه ه های ىًامایی ىؼه و اؿتبام رؼها با ػىاهتل بت ؿینک گؾاؿی لؾا ابتؼا با رؼ .نرًی

ها ػعیل هنتًؼ. مپل  رؼام اف ؿینک هيغٌ گـػیؼ ره چًؼ ػاهل ػؿ بـوف هـ)چهاؿ ػاهل( 
ـات  ـػیؼ، ره RPNهزمىع يم بًؼی هطالتب فتىق يتتایذ  اف رمغ هـ گـوه اف ػىاهل هيغٌ گ

 ـػػ.گ هیؽیل صاٍل 
 
 
 

درصد از کلمجمىع RPNدسته بندی ریسکها

%42620ریسک نیروی انسانی

%42220ریسک عملیاتی خاص قراردادهای اسالمی

%1788ریسک اختالس و سو مدیریت

%1788ریسک خدمات مناسب

%1788ریسک فن آوری اطالعات

%1517ریسک سالمت رویه و محیط کار

%1135ریسک شفافیت

%1095ریسک استراتژی و راهبردی

%1055ریسک امانت 

%874ریسک شریعت و انطباق با قوانین

%623ریسک تغییر در قوانین 

%613ریسک آسیب به دارایی فیزیکی

%271ریسک پرداخت مصلحتی

Total2,097
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جمع rpnشرح

829افراد

523رویدادهای بیرونی

489سیستم

971فرآیند

RPN 2,812جمع کل

یسک ػملیاتی RPNمجمىع ضزایب  :5نمىدار   بز اساص چهار منظز ر

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ىاو بتا ت هیها ؿا  % اف ؿینک81ابین ره ػؿ هزمىع ی هیػؿ هؾرىؿ،مىػاؿ با امتفاػه اف رؼول و ي
ـایی ػمىػ امالهی رًتـل يمىػ اٍالس فـآیًؼها و ػمتىؿالؼمل هتای  ػؿ ؿتبه ػوم ؿینک .های ار

ـاػ با صؼوػ  ـتبط با اف ـاؿ ػاؿيؼ %25ه ـاػ به ػو گـوه  ره ؿینک رـػبایؼ تىره  .ل ـتبط با اف های ه
  :يؼىى هیاٍلی تمنین 

بىػو ػمل، باػج بـوف ؿینک و عطـ  ػؿ ایى هىاؿػ ىغٌ با ػلن به اىتباه :عطاهای ػمؼی. 0
بهبتىػ  .....و ای هی هتًظن ػوؿها یهای يظتاؿتی و صنابـمت تىاو آيها ؿا با رًتـل ـػػ، ره هیگ هی

 بغيیؼ.
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ىايؼ ياىی اف ػؼم آهتىفه ٍتضیش، ػتؼم راؿمتًزی ػؿمتت، ػتؼم ت هی :عطاهای مهىی. 2

ـياهه یـاتىاو آيها ؿا با ار .... باىؼ ره هی.هًامب وگیـی بکاؿ های آهىفىی هًظن و هؼاوم  ب

ـياهه ـای یک راؿمًزی هًامب و ػیگـ ب  ؿا به صؼالل ؿمايؼ. ها بهبىػ بغيیؼ و آو و ار

ـتبط با ؿویؼاػهای بیـويی )صؼوػ  ؿینک ولتی  ؛%( عیلی لابل رًتـل يینتًؼ05های ه

 ،ياىی اف آيها به صؼالل بـمؼ های ػملیاتی ها و هقیًه یيیؼ ره فیاوتىاو ؿاهبـػهایی ايؼ هی

ـا، اعؾ وحایك با لؼؿت يمؼ ىتىيؼگی  ـاؿػاػهای الفم ار ـاؿػاػهای بیمه هنئىلیت، ل هايًؼ ل

 .های رایگقیى طـس و باال

ـاؿػاؿيؼ، ایى ؿینک03های مینتمی )صؼوػ  ؿینک لابل  ها غالبا   %( ػؿ ؿتبه چهاؿم ل

ؿوف ه های ػاييی و تزهیقاتتی و بت تىاو با امتفاػه اف ظـفیت هی اىًؼ وب هیالس رًتـل و اٍ

 های مینتمی، آيها ؿا رًتـل و به صؼالل ؿمايؼ. افقاؿها و ؿفغ ػیب افقاؿها و يـم مغت رـػو

های ؿینک يياو ػاػ ره ػؿ هـ  تىاو با تؼمین يتایذ باال و اؿتبام آو با هـ یک اف گـوه هی

رؼول ؽیتل  ها ػاؿيؼ. ؿا ػؿ بىرىػ آهؼو ؿینک تأحیـيىع ػىاهلی بیيتـیى  گـوه و ػمته چه

ـياهه هؼیـیت ؿینک به راؿىًاماو هـبىطه رمک ىتایايی  هی تىايؼ ػؿ تًظین ؿاهبـػها ػؿ ب

 رًؼ.
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جمع rpnشرحجمع rpnشرح

223ریسک سالمت رویه و محیط کار329ریسک اختالش و سى مدیریت

28افراد154افراد

18رویدادهای بیرونی71سیستم

48سیستم104فرآیند

129فرآیند109ریسک استراتژی و راهبردی

138ریسک شریعت و انطباق با قىانین9افراد

57افراد52رویدادهای بیرونی

9رویدادهای بیرونی48فرآیند

24سیستم100ریسک آسیب به دارایی فیسیکی

48فرآیند15افراد

125ریسک شفافیت34رویدادهای بیرونی

48افراد24سیستم

12سیستم27فرآیند

65فرآیند37ریسک پرداخت مصلحتی

570ریسک عملیاتی خاص قراردادهای اسالمی6افراد

118افراد12رویدادهای بیرونی

238رویدادهای بیرونی19فرآیند

24سیستم76ریسک تغییر در قىانین 

190فرآیند14رویدادهای بیرونی

535ریسک نیروی انسانی62فرآیند

263افراد210ریسک خدمات مناسب

9رویدادهای بیرونی24افراد

52سیستم98رویدادهای بیرونی

211فرآیند56سیستم

144ریسک امانت 32فرآیند

69افراد178ریسک فن آوری اطالعات

39رویدادهای بیرونی178سیستم

36فرآیند38افراد

یسک RPNمجمىع ضزایب  :6جدول  یسک ػملیاتی و گزوه ر  های ػقىد بز اساص چهار منظز ر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندي و جمعگیری  نتیجه

های ػملیاتی یکی اف ؿاهکاؿهای هؼیـیت مىػ و افقایو  ػؿ يظام التَاػی و بايکی رًتـل هقیًه
های  تىاو تا صؼ بنیاؿ فیتاػی اف هقیًته های ػملیاتی هی اىؼ و با هؼیـیت ؿینکب هیمىػآوؿی 

ـگتـ یافتته .ػرـػملیاتی ؿا رًتـل  ػؿ  هتؼ رتهػ هیييتاو  (2122و همکتاؿاو ) های تضمیمتات ب
 ،ابتؼی هی ویافتقا ی میتمی هتنها کنیؿ ،یاتیػمل یها اویفبايکهای ایاالت هتضؼه با افقایو 

به طتىؿ همقهتاو بتـ  و های ػملیاتی با هن ؿابطه هنتمیمی ػاؿيؼ ها و هقیًه یؼًی افقایو ؿینک
به  ايزام ىؼ (2105و همکاؿاو ) اصمؼػؿ تضمیمی ػیگـ ره تىمط  .گؾاؿػ یه تأحیـبايک   اؿفه
 ًؼ وذـػاعتی اتیػمل نکیؿ یافيا قاویبـ ه یتیصارم یو ماعتاؿها یيظاؿت ىـػ تأحیـ یبـؿم

ػؿ  تیتصارم تیتفیيظاؿت و ر اتیبلىک، امتمالل ه تیهالک ،یهيغٌ ىؼ ره يظاؿت ىـػ
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 ىايتؼت هیو  ػاؿػ یاتیتػمل نکیؿ یبا افيا یهخبت و هؼًاػاؿ ؿتباما یمطش ريىؿ، اف يظـ آهاؿ
يياو ػاػ  (0010لىچاو و همکاؿاو ) یاصمؼ يتایذ تضمیك ؿا بهبىػ بغيؼ. یاتیػمل نکیبـوف ؿ

اؿتبتام هؼًتاػاؿ ورتىػ  یهال یو تىايگـ یًگیيمؼ ،یاػتباؿ ،یاتیػمل یها نکیػملکـػ و ؿ ىیب
 یو تتىايگـ نتکیؿ تیـیهتؼ یرتاؿا نتنیم کی افیي ویهًامب، ذ یتیماعتاؿ صارم کیػاؿػ. 

 امت. یهال
تىاو يتیزه گـفت ره بتا هتؼیـیت ؿینتک  ات لبلی و تضمیك صاضـ هیلؾا با تىره به تضمیم

ـاتی  های ػیگـ هی ػملیاتی به ػًىاو فهیًه بـوف ؿینک تىايؼ  ره هیؿا تىاو تا صؼ فیاػی اف هغاط
هتا اػطتای  ًؼ. با تىره به ایًکه فؼالیت اٍلی بايتکرًرًتـل  ،ىىيؼهًزـ های ػملیاتی  و به فیا

ـػاعتت ذ  هیايکؼاؿی امالهی ایتى تنتهیالت ػؿ لالتب ػمتىػ امتالػؿ ب اىؼ وب هیتنهیالت 
ـات و ؿینک ،ـػػگ هی تىايتؼ  هتای تنتهیالت ػؿ لالتب ایتى ػمتىػ هی رًتـل و هؼیـیت هغاط

 نتتیبا یهتا هت اف رملته بايک یهال يهاػهـ فیايهای ػملیاتی ؿا راهو ػهؼ. بایؼ تىره ػاىت 
 یوالؼت قاویعىػ ؿا ايزام ػهًؼ تا ه یها تیفؼال یاػتباؿ ٌیيظام راهل و راهغ تيغ کیتضت 

به  یًیاف بؼگق یـیعىػ ؿا رهت رلىگ یطـف تزاؿ ایو  التیتنه ـيؼهیگ کیهـبىم به  نکیؿ
ـا  یطتـف تزتاؿ ایتو  التیتنه ـيؼهیگ یاػتباؿ كیها رهت تَؼ بايک ،ىیصؼالل ؿمايًؼ و بًاب

بته  لیهمچتىو تبتؼ ییها فاػه اف ؿوهبا امت تىايؼ یه یػاؿيؼ. يظام بايک یاػیبه اطالػات ف افیي
 یتیهـبىم بته متبؼ ػاؿا نکی.. ؿ.و یفـوه بؼه ،یهيتمات اػتباؿ ها ییرـػو ػاؿا اوؿاق بهاػاؿ

 یبًتتؼ ها و طبمه  متتهیوح یگتتؾاؿ رهتتت اؿفه یيظتتام لتتى ؼیتتهتتا با عتتىػ ؿا رتتاهو ػهتتؼ. بايک
 نتکیؿ یگتؾاؿ م يـطيظتا ؼیبا ىیها همچً عىػ ػاىته باىًؼ. بايک اویبالمىه هيتـ یها نکیؿ

ؿا بتـ  اویهيتتـ یبًتؼ ؿتبه تیلابل ؼیبا یيظاه ىیػاىته باىًؼ. چً نکیؿ تیـیرهت هؼ یػاعل
 .ػاىته باىؼ نکیاف ؿ یصنب ػؿره هيغَ

هتای ىًامتایی ىتؼه ػاؿای اهمیتت  بـعی اف ؿینک هؼ رهػ هیی ایى تضمیك يياو ها هیافت
 ؿماو باىؼ ره اهن آيها ػؿ ؽیل آهؼه امت: ىايؼ آمیبت هیاىًؼ و ػؼم رًتـل آيها ب هیبیيتـی 
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 ؛ػؿ طىل ػمـ آو یػمىػ هياؿرت یها هياهًامب ذـوه تیـیهؼ نکیؿ. 0
ـا بايک یاػاؿ یها هیبافػاؿيؼه بىػو ؿو هبهن و گاها   ،يالٌ نکیؿ. 2  ؛بايک ـاویراؿرًاو و هؼ یها ب
ـاره راؿرًاو ؿفتاؿ و ػملکـػی )مافهاي نکیؿ. 8 ـهًتگ متافهاي ایت تیـهتؼی ،هًزاؿهتا یبت  یف

  ؛(ىيؼى هیهضنىب  ؼیتهؼ

ـآفـ یماعتاؿ مافهايؿینک ورىػ . 0  ؛ها( ها و اعتیاؿات و رًتـل ىلیتئ)ػؼم تىفیغ هًامب هن ىیعط
 ؛ىػى هی زاػیهـػم ا تیارخـ یػؼم اػتماػ و البال ػمىه زهیىهـت ره ػؿ يت نکیؿ. 1
  ؛هىؿػ امتفاػه یها ننتیم و یاهـبىم به راؿ تغََی  یها ورىػ آهىفه ػؼم. 2
  ؛هاهـ و هتغٌَ یـويی ػاػو اف ػمت نکیؿ. 3
 ؛یمىػ هتفاوت ػؿ ػمىػ هياؿرت یها طػؿ ٍىؿت اػمال يـ یو اػاؿ یفناػ هال گنتـه. 4
ـايبىػو هؼف نکیؿ. 5  ؛اؿاهه ىؼه بايک به آيها یها تیگؾاؿاو و مهاهؼاؿاو با فؼال هیمـها یها همگ

 ؛ياػؿمت ایبؼ بـ اماك اطالػات يالٌ  های گیـی نیاف تَم یاىي یها ًهیهق لیتضم نکیؿ. 01
 .یػمىػ هياؿرت یها هذـوه یاػتباؿ گؾاؿی ػؿ هًگام اؿفه یتملب ػاعل نکیؿ. 00

ـگاو بايکی هطتـس ىتؼه رته لیؽ یيًهاػهایؿاهکاؿها و ذ ،هؾرىؿهىاؿػ  اماك بـ  با يظـ عب
 هؤحـ باىؼ: ىػ امالهی ػم یاتیػمل یها هو هقیً ها نکیراهو ؿ رهتىايؼ ت هی

ـاؿػاػها یها هامتفاػه اف رلنات و آهىف. 0 ـتبط با ل ـاػ ه  یامتاله یهتال یالفم به راؿرًاو و اف
 ػؿ بايک؛ 

 بايک و بـطـف يمىػو يمام ضؼف آيهتا یو مغت افقاؿ یيـم افقاؿ یها نتنیم یبـوفؿماي. 2
  ؛و هيکالت رمتـ يتـیب یبه هًظىؿ بافػه )ػؼم تطابك با ىـیؼت(

بته  ـیرمتـ و تفن تیىفاف یره ػاؿا ییها هو بغيًاه ىیلىاي يىالٌ و هيکالت ػورـبـطـف . 8
 هًامب تىمط هنئىالو اؿىؼ بايک؛  یاتیو ػمل یتیـیهؼ ـیهتؼؼػ هنتًؼ و اتغاؽ تؼاب یها یؿا
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ع صال اصتمال ولى ىیو ػؿ ػ اػیف یگؾاؿتأحیـ یره ػاؿا یاتیػمل یها نکیايتمال آو ػمته اف ؿ. 0
ـرت ب کی مهیب لهیومه اىًؼ بب هیهتىمط  ایرن  ـا یبا ذـػاعتت بته ىتغٌ حتالخ ایو  مهیى  یبت

  نک؛یؿ ـهیذؾ
ـا یها رًتـل. 1  ییهتا نتکیآو ػمته اف ؿ یها تیاف فؼال یو عاتمه ػاػو بـع یـیرلىگ یالفم ب

ـاواو  اػیف گؾاؿی تأحیـ یره ػاؿا   اىًؼ؛ب هیو اصتمال ولىع ف
ـا یماف یو بىه نکیؿ تیـیىؼه ػؿ هؼ ـفتهیاػؼ ذؾاٍىل و لى تیؿػا. 2  هىرىػ ػؿ بايک؛  طیآو با ى
ـا یالفم و راف هیمـها ىییتؼ. 3 ـا نکیؿ تیـیهؼ یب   ؛یو عاؿر یهغتلف ػاعل طیػؿ ى
ـتفى تـ ىییذا نکیؿ یاالهکاو اف ػمىػ ػاؿا یامتفاػه صت. 4   بايک؛ یػؿ ذ
  ؛یو عؼهات بايک التیتنه یػؿ اػطا یتباؿاػ یمًزو و ؿتبه بًؼ یاتکا به يظام راؿا. 5

 بؼوو ؿبا؛  یػؿ يظام بايکؼاؿ یاتیػمل یها نکیو رًتـل ايىاع ؿ ویآوؿػو يظام مًزو، ذاؼیذؼ. 01
ـک و امتايؼاؿػ صنابؼاؿ هیؿو لیتيک. 00  بؼوو ؿبا؛  یبايکؼاؿ یيظام هال یبـ هبًا یهيت
 ؛....راؿه وهايًؼ ٍکىک ا یبايک ىیيى یامتفاػه اف ابقاؿها .02
ـایػؿ الگى و  یبافيگـ. 08 بتا هضىؿیتت ذىىتو  بتؼوو ؿبتا یيظام بايکؼاؿ یاتیػمل طـیمه ار

 .ها ؿینک
ـای تکاهل و ؿىؼ هـ  اف آو اینت تضمیمات فیاػی ايزام گتـػػ تتا ػلتىم ب هیػاييی را ره ب

ـػی اف بطى آيها عاؿد ىىػ ـایگ هیذیيًهاػ  ؛راؿب ػ يظتـ ىؿیتل هتؽتضمیمات بؼؼی هىاؿػ  ـػػ ب
ـاؿ   :گیـػل

ـای رًتتـل . 0 ـای امتتفاػه ػؿ بافاؿهتای اؿف ػیزیتتال بت بـؿمی امتفاػه اف ابقاؿهتای امتالهی بت
 ؛های آو ؿینک

ـای رًتتـل ؿینتک. 2 هتای ػملیتاتی ػؿ  امتفاػه اف ػلن ػاػه و ابقاؿهای رًتـلی الکتـويیکتی بت
 ؛بايکؼاؿی امالهی
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ـریبی. 8 ـای ذىىو طیف بیيتتـی اف يیافهتا )رتن رتـػو  اهکاو مًزی ایزاػ یک ابقاؿ هالی ت ب
 ؛تؼؼػ ػمؼها(

های عَىٍتی و ػولتتی و اؿتبتام آو بتا  بـؿمی ىکاف يمؼیًگی و رفایت مـهایه ػؿ بايک. 0
  .حبات مىػآوؿی



 

 

 

  نابعه

آو  تیـیهؼ یها هو ؿو نکیايىاع ؿ ی"بـؿم .(0843همؼم ) یصنً غ،یؿف ؛اٍغـ ،یابىالضنً. 0
 .81، ه 4ك ،یالتَاػ اماله یذژوهي یفَلًاهه ػلم ".ـاویا یبؼوو ؿبا یػؿ يظام بايکؼاؿ

 ی،بؼوو ؿبا. التَاػ امتاله یػؿ بايکؼاؿ نکیؿ تیـی(. هؼ0841م ) ،یايتیؿ.، و ػ او،یاربـ. 2
2(20)، 018-031. 
ـامیي ؼ،یٍضت مؼ ه،یهـض كیلىچاو ػت یاصمؼ. 8 ـالت یلیهاىن، عل کىه . (0010) نیهتـ یػ

ـات راؿا  یو تتىايگـ یًگیيمتؼ نتکیؿ ،یاتیػمل نکیؿ ،یاػتباؿ نکی)ؿ یهال نکیؿ و ییاح
ـرت ی( بـ ؿو یهال ـاو ـفتهیذؾ مهیب یها ػملکـػ ى هطالؼته  :ىتؼه ػؿ بتىؿك اوؿاق بهتاػاؿ تهت

 .0010 یوالتَاػ یهال یها تامی. فَلًاهه مـاویػؿ ا یهىؿػ
 یامتاله یات هالهؤمنو  ها کػؿ باي نکی(. ؿ0844فـػ، س ) یم.، و لىچ ،یهيـف رىاػ. 0

 .(84) 3 – ؼیػوؿه رؼ ی،بافؿگاي یها یبـؿم (.یلايىي نکیبـ ؿ یکـػی)با ؿو
ف  ى،یػمتتىل یع.، و يتتىؿوف ،یو.، و طىمتت چ،یم.، و للتت ـلاهتتؼ،یه ییس.، و ؿضتتا ،یـیتتاه. 1
. یبتايک نتنیبـ ػملکـػ م یػؿ لالب ػمىػ اماله ییاػطا التیماعتاؿ تنه یابی(. اؿف0011)

 .31-88 ،( (82 یاذی)ذ 0)01 ی،التَاػؿاهبـػ 
 ىیيى یکـػیؿو ،نکیؿ تیـی" هؼ .(0841ؿضا ) ؼیصم ،یفيزاي ـیوف ؛یهضمؼ ػل ،ییبابا. 2
ـا  .031، ه04ك ـ،یهاهًاهه تؼب .مافهايها" یاحـبغي یاؿتما یب
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ـرق. 3 ـه( یبايک اتیياهه فَل مىم لايىو ػمل ىیآه ؛. ا. ادی بايک ه  بیتَتى ؛بؼوو ؿبتا )بهت
ـاو و هَتىب  44221هه يا ـاو: بايتک  ،یامتاله یهزلتل ىتىؿا 4/12/0822هیأت وفی تهت

ـرق  .ـاویا یاماله یرمهىؿ یه
ـرق. 4 ـای ها ػمتىؿالؼمل ؛. ا. ادی بايک ه ـابضه و عـ ییار  ى؛یػ ؼیػمىػ مه گايه امتًَاع، ه

ـرق ،ذىل و اػتباؿ یىىؿا 21/11/0851هَىب  ـاو: بايک ه  .ـاویا یاماله یرمهىؿ یته
ـرق. 5 ـاو: ايتيتاؿات ذژوهيتکؼه ذتىل ،(0851) ىیتػ ؼیتػمتتىؿالؼمل عـ ؛. ا. ادی بايک ه و  یتهت

 .یبايک
ـرق. 01  ،(0842) ؛یاتیتػمل نتکیهتؤحـ ؿ تیـیهتؼ یهضمىػته ؿهًمىػهتا ؛. ا. ادی بايک ه

ـاو: ايتياؿات ـرق ته  .یاماله یرمهىؿ یبايک ه
ـاب. 00 " ٍکىک هًفؼت و ذىىتو  .(0858) ماویذ ،ییتاتا ؛ػبؼاله ابـ،یػؿ ؛ممايه ،یمیطـ ؛یتم ،یت

ـتب بـ آو" یها نکیؿ   .20ه  ،3تضلیل اوؿاق بهاػاؿ ك ی ػايو هالی ذژوهيی فَلًاهه ػلم .هت
ـا ،یو هىىمًؼ يماب یههؼ ،یذىؿيزات. 02 ـات بايکؼاؿ،(0011) فه و  یبايک نکیبـ ؿ هیما یاح
ـاوىؼه ػؿ بىؿك اوؿا ـفتهیذؾ یها کػؿ باي هیمـها تیرفا  .ق بهاػاؿ ته
ـاهت ،یذىؿىهاب. 08 ٍتًؼت  نتکیبتـ ؿ یهتال ی(. احـ تىمؼه بافاؿها0854فاػه، و ) یف.، و ر

 .( 8)02 ،(یالتَاػ یها ی)بـؿم ی. التَاػ همؼاؿـاویػؿ ا یبايکؼاؿ
 یػؿ بايکتؼاؿ نکیؿ تیـیهؼ ی" ابقاؿها .(0858هضنى ) او،یؼیصم ؛صنى فاػه، هضبىبه. 00

ـايل بت ."یامتاله یبا بايکتؼاؿ ـاویػؿ ا یفؼل یك بايکؼاؿتطاب قاویو ه یاماله  یالمللت ىیرًفت
ـاو آباو  ،یهال تیـیالتَاػ و هؼ ،یصنابؼاؿ  . 0858ته

ـا یبًؼ تیو اولى ىییتب ی،ی(. ىًاما0854م ) اهکاؿفاػه،یفالس ىمل، م.، و م. 01  یهىايغ ار
 .058-030 ،( 82)4 ،ؾاؿیگ هی. ػايو مـهایـايیا یها کػؿ باي یاتیػمل یها کنیؿ تیـیهؼ
ـامتاك لىاػتؼ بايکتؼاؿ ـاویتا یالضنًه ػؿ يظام بتايک لـُ یىًام بیوهاب. آم چیلل. 02  یب

 .3-81:(21) 3; 0853امالهي.  یالتَاػ و بايکؼاؿ هی. ييـیاماله
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ـاب. 03 ـاو ) ،یو يتؼؿ الیلت ،یهض ػؿ يظتام  نتکیؿ تیـیو متاعتاؿ هتؼ نتکی( ايتىاع ؿ0851رتاه
ـاو،  ،یو اؿف یذىل های امتیمااليه م ویهما ىیو ىيم نتیب ،یاماله یبايکؼاؿ ـػاػ 1و 0ته  .ع

ـاو؛ م ،یيؼؿ. 04  ؼهیذؼ لی(، تضل0852بهًام ) ،یذابًؼ یو يبات ؼیمؼ ،یقػیفاػه  ىیصن ؼیراه
التَتاػ و  یزتیتـو ت یفَلًاهه ػلمت ـاو،یا یبؼوو ؿبا یػؿ بايکؼاؿ یعاً بايک های نکیؿ

 .035-003، ٌٍ 05ىماؿه  ،یاماله یبايکؼاؿ
 نتکیمىػ با ؿ یو همىاؿماف نکیؿ ی(. ؿابطه افيا0010بىلى ق ) ،ينب ك. م یهضمؼ. 05

ـرت. فَلًاهه ػلم ـػهایؿو یتغََ یى  .یو صنابؼاؿ تیـیػؿ هؼ ىیيى یذژوهي یک
ـاو: ايتياؿات ذژوهيکؼه ذىل ؛یامالهی بايکؼاؿ ،(0850. )ؼػباكیم او،یهىمى. 21  .  یو بايک یته
ـاهاي یفگىػؿ. 20 يمتو  ی(. هؼلنتاف0011. )یؼػلیتاه ی،ػاػل ی،ؼهاػیم ی،ػـب ،قػاوی ی،ف

هتؼل  کتـػیبتا ؿو یرتالو التَتاػ یـهتایو هتغ یبايک ننتنیػؿ ػملکـػ م یبايک یها نکیؿ
DSGE040-010 ،(8)2 ی،التَاػمًز ی. هؼلناف. 
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Investigating the challenges and operational risks of the contract 

of the contract for reducing operational costs 

Abstract  

The management of the implementation of financial operations in Islamic 

banking, due to its unbelievable, requires the accuracy of the concepts of this 

type of banking. The research tried to identify the analysis of the challenges 

and the risk of various challenges and operational risks in the Islamic 

Republic and the banking system without Iran's abduction using experts' 

opinion, with a general and purposeful map of the risk of investment in banks, 

and co-operation is important in the field of management of this kind of risks 

in Islamic banking operations. In this study, the first types of operational 

challenges and risks were explained in two general categories of common and 

specific risk factors. Continuing with the structured structured interviews and 

the snowball method, the suture saturation was evaluated and the operational 

risk was extracted and the results were analyzed by the risk of matrix and the 

FMEA method, and the method of managing the reduction in the operation 

and reduction of operational costs of four overall strategies of "risk tolerance", 

"risk reduction", "risk of risk" and "critical situation" and Anatomical status 

was used, and the way of confronting and control measures were performed 

for each of these categories, and finally, the operation can be reduced to the 

acceptable stage to the bank and managed to operate operations. 


