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 شناسایی و رتبه بندی راهکار های مدیریت ریسک بانکها
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 **چکیده
که مهمترین نيز به علت ماهيت خود با انواع مخاطرات باشد. بانک میيکي از مسائل مهم مالی  آنمدیریت ريسك و اتخاذ راهکاری برای 

جهت مديريت آن در جهت كمينه  ی سنتی و نوین، ابزارهاياز مواجه است كه میباشد نقدینگی  و ریسک اعتباري، عملياتي آن شامل
معرفی برخی گزینه های  و شناسایی. هدف مقاله این است که در کنار می تواند بهره گیری نمایدكردن آن و بيشينه كردن بازدهي 

در کنترل ریسکهای مرتبط با نظام  ابزارها  و تعیین سهم هر یک از بندی رتبه، به و راهکارهای مدیریت ریسک بانکهاسنتی و نوین 
یق از نظر نتایج، کاربردی و از نظر هدف، توصیفی است. استراتژی تحق روش تحقیقبپردازد. از آنها  استفاده کاربردیدر جهت بانکی 

نیز در بخش کمی ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که جزء روشهای تصمیم گیری چندمعیاره است و در بخش کیفی، روش دلفی می 
مدل اولیه تحقیق و مقاالت معتبر خارجی در این زمینه ،منابع کتابخانه ای  ،. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مطالعات اولیهباشد

و نتایج نهایی گردید مدل نهایی تحقیق و اساتید دانشگاهی ،فاده از پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان بانکی بدست آمد و سپس با است
با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس و میزان تاثیر معیارها، زیرمعیارها و گزینه ها)راهکارها( وتحلیل حساسیت مربوطه اولویت بندی 

این مطالعه چهار معیار ، دوازده زیرمعیار و چهار گزینه)راهکار( مدیریت ریسک شناسایی و  درسرانجام  از آن استخراج گشته است. 
 تشکیل و راه اندازی هلدینگ باالترین اولویت را در بین گزینه ها کسب نمود. آنهارتبه بندی گردید که در بین 

 

 ، فرآیند تحلیل سلسله مراتبیریسک،  بانک: های کلیدیواژه
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 دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی ، استان تهران *
 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی ، استان تهران †
 mo.jalali@atu.ac.irبانک توسعه تعاون و دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی، استان تهران ؛  رئیس دایره برنامه ریزی ‡

 مسئول مقاله( )نویسنده
 ی مدیریت بازرگانی دانشگاه عالمه طباطبائی، استان تهرانمعاون مدیرکل دفتر امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی  و دانشجوی دکتر §

 

mailto:mo.jalali@atu.ac.ir%20(نویسنده
mailto:mo.jalali@atu.ac.ir%20(نویسنده

