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 چکیده:

های فناوری اطالعات در کسب و کار بانکی، نیاز به ایجاد یک چارچوب پیچیدگی و گستردگی سیستم
های فناوری د؛ چارچوبی که بتواند در حالی که ریسکسازمی راهبری فناوری اطالعات را الزامی

استراتژی فناوری اطالعات را نیز با استراتژی  نماید،اطالعات را به طور موثر شناسایی و مدیریت می
و دو چارچوب  (ITGI)1کسب و کار هماهنگ سازد. این مطالعه روابط بین راهبری فناوری اطالعات

کمیته بال در حوزه نظارت  و اصول  (COSO)2کوزو مدیریت ریسک دیگر یعنی کاربردی
 نظارت در ضعف گونه هر از ناشی بالقوه زیان . سپس به دلیل اهمیتپردازدمی )BCBS(3بانکی

که ارزیابی راهبری  کندمی استدالل را آنآفرین سیستمی داخلی، های نقشبانک در اطالعات فناوری
های اصلی قانونگذاران و ناظران مربوطه یکی از دغدغه بایستها میفناوری اطالعات در این بانک

آفرین سیستمی را در میان سایر های نقشباشد. این مقاله به عنوان یک مطالعه موردی، رتبه نسبی بانک
سازی راهبری فناوری اطالعات با ها را از نظر پیادهنماید تا جایگاه این بانکهای کشور ارزیابی میبانک

شود که راهبری فناوری ( نشان داده میFAHP) 4وش تحلیل سلسله مراتبی فازیبه کارگیری ر
های خصوصی قابل اتکا نیست در آفرین سیستمی کشور، به اندازه بانکهای نقشاطالعات در بانک

های دولتی بهتر است. این امر، الزم است برای آغاز ها در این زمینه از برخی بانکحالی که وضعیت آن
 دامات اصالحی مورد توجه مقامات بانک مرکزی قرار گیرد.برخی اق

 
آفرین سیستمی، ریسک فناوری اطالعات، های نقشراهبری فناوری اطالعات، بانک واژگان کلیدی:

 مراتبی فازی.فرآیند تحلیل سلسله
 
 

 مقدمه
دن به تداوم کسب و کار امروزه فناوری اطالعات به یک امر مهم برای بقای سیستم بانکی در فضای رقابتی و رسی

این امر کامال قابل درک است که بانکداری صنعتی اطالعات  در این صنعت در سراسر جهان تبدیل شده است.
های کسب و کار و یندآت اطالعات مشتریان، توسعه فرمحور است و بنابراین فناوری اطالعات از طریق مدیری
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ئه خدمات نقش مهمی را در قدرت بخشیدن به کسب و کار ایفا های جدید برای اراهمچنین به منظور گشودن کانال
 نماید. می

شود بلکه یک امر الزم در واقع یک زیرساخت فناوری اطالعات بروز شده و سازمان یافته دیگر امر مفید تلقی نمی
و بازیابی  های فناوری محور، ذخیرهسیستم های ناشی ازباشد. بدون توانمندیی در سیستم بانکی میو جز قطع

ها برای تداوم کسب و کار بانکی باشد. این سیستمهای مربوط به معامالت کسب و کار ممکن نمیحجم عظیم داده
سازد نوآوری ها را قادر میباشند چرا که بانکنیز به منظور اتخاذ یک سیستم فناوری اطالعات بروز شده مهم می

حال تغییر مشتریان خود پاسخ دهند. این دلیلی است برای این که های درداشته باشند و بسرعت و بموقع به نیاز
گیری و ها به منظور تصمیمضروری است. نهایتاً بانک شرطی بگوییم فناوری اطالعات برای مشتری محور بودن

استفاده  های مبتنی بر فناوری اطالعاتای از پلتفرم، به طور فزایندهمقررات انطباق باپایش و نیز پاسخ به الزامات 
کنند. این تنها بخشی از تغییرات است و تغییرات بزرگ در راه هستند. فناوری اطالعات مسیر دیجیتالی شدن را می

  که قطعاً در آینده انقالبی در صنعت بانکی ایجاد خواهد نمود.، تحولی کندمیهموار 

دارد، بانکداران و مقامات نظارتی را با  استفاده از فناوری اطالعات در کسب و کار بانکی در عین حال که منافعی
های اطالعاتی و مدیریت هایی از جمله امنیت سیستمسازد. نگرانیهای جدیدی مواجه میها و نگرانیچالش
های فناوری اطالعات برای بانکداران وجود دارد. در عصر فناوری اطالعات نه تنها نوآور بودن همان گذاریسرمایه

ها مشخصاً با اعتماد به فناوری اطالعات مترادف است. ریسک عملیاتی بلکه اعتماد به بانک دیجیتالی بودن است
 در فناوری اطالعات و تهدید حمالت سایبری به طور خاص بیش از پیش مهم شده است. 

درصد از مدیران اجرایی بر این باورند  ۱1انجام گرفت، مشخص شد که  2۱1۲طبق یک مطالعه جهانی که در سال 
ها در سال های مالی از بین کل بخشهمراه دارند. در این مطالعه، نهادهای سایبری، تهدیدی کلیدی را به که ریسک

ا کسب دالر، رتبه اول رمیلیون  ۲۵های سایبری با حد متوسط به عنوان خریداران اصلی بیمه ریسک 2۱1۲
 5(2۱1۱برت، مونمودند.)اندرس د

های فناوری اطالعات بزرگ مقیاس و بلند های رویارویی با پروژهبانکداری چالش کاربرد گسترده فناوری جدید در
که برای بسیاری از  مشخص شده است، با توجه به این  G-30آورد. همانطور که در سند مدت را به همراه می

ر خواهد شد، شاید لیارد دالرو بالغ بر چندین میهای پیشهای الزم در سالگذاریهای بزرگ میزان سرمایهبنگاه
های فناوری های انجام شده در زیرساختگذاریمدیران ارشد در رویکرد خود برای ارزیابی سرمایهباشد تا الزم 

 اطالعات تجدید نظر نمایند.

با های فناوری اطالعات کی را درگیر کرده است: آیا پروژهسواالت بسیاری وجود دارد که ذهن مدیران ارشد بان
کند؟ آیا بخش فناوری اطالعات قادر به و کار سازمان همگام است و به بانک ارزش ارائه می استراتژی کسب
رسیم که که تر مید؟ سپس به این سوال کلینباشمیموقع ه صرفه و به گذاری پروژه به طور مقرون بمدیریت سرمایه

 مخارج فناوری اطالعات ایجاد نماید؟  تواند چارچوبی را به منظور اطمینان از موثر و کارآمد بودنآیا بانک می

توانند به راحتی بر ها نمیهای اطالعاتی بسیار پیچیده مواجه هستند. آنمقامات ناظر با چالش نظارت سیستم
های جغرافیایی مختلف بصورت های مختلف کسب و کار و موقعیتگردآوری شده از بخشاطالعات ریسک 
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 مند باشند.ها از یک سیستم فناوری اطالعات قوی و موثر بهرهاین که بانکجامع و به موقع اتکا نمایند. مگر 
اهمیت دانش بر ها، انتشار یافته کمیته بازل در خصوص اصول حاکمیت شرکتی برای بانک های اخیردستورالعمل

ین به دستورالعمل جدید همچن .نمایدتاًکید میهای مرتبط با اعضای هیئت مدیره فناوری اطالعات و ریسک
ساخت فناوری اطالعات به حد کافی قوی ای و زیرای، معماری دادهساخت دادهکند که یک زیرها توصیه میبانک

)بانک تسویه جهانی، 6باشد.  بانک هماهنگایجاد نمایند که به میزان کافی با پیچیدگی سیستم فناوری اطالعات 
2۱1۲ ) 

دهد. راهبری فناوری اطالعات، نظر قرار میرا شامل شده و مدهای باال راهبری فناوری اطالعات تمامی چالش
تا از هماهنگی بین  کنددر برگرفته و تالش میهای فناوری اطالعات را مدیریت عملیات فناوری اطالعات و پروژه

 های تعریف شده در برنامه استراتژیک سازمان اطمینان حاصل نماید.ها و نیازاین فعالیت

طالعات، جزئی جدایی ناپذیر از مدیریت سازمانی و مسئولیت مدیریت و نظارت مدیران ارشد راهبری فناوری ا
کنند فناوری اطالعات در جهت گردد که تضمین میهایی تشکیل میباشد و از رهبری، ساختار سازمانی و فرایندمی

ی اطالعات است که هیئت رود. این نقش حسابرسی داخلی برای راهبری فناورافزایش ارزش سازمان به کار می
 سازد.های راهبری فناوری اطالعات مطمئن میمدیره را از پیاده سازی ساختارها و فرایند

توانند با گذاران نمیاست که قانون توان آموخت ، آنمی 2۱۱۲ -2۱۱۵بحران مالی از های اصلی که یکی از درس
 سایز بزرگی دارند اگر ورشکست شوند، ثبات کل سیستم هایی که معموالا ها به طور یکسان رفتار کنند. بانکبانک

شوند و شناخته می ۵(SIB) های نقش آفرین سیستمیها تحت عنوان بانکاندازند. این بانکبانکی را به خطر می
آفرین سیستمی های نقشروشی برای شناسایی بانک 2۱۱۲بانک تسویه جهانی از سال  ۲(FSB) هیأت ثبات مالی

ها ارائه نموده است. در پاسخ به این نیاز مقرراتی، در تر برای این بانکگیرانهعمال الزامات قانونی سختبه منظور ا
اند تا وظیفه مراقبت ها، مقامات بانکی یک "کمیته هماهنگی نظارتی موسسات بزرگ" تشکیل دادهبرخی از کشور

یکی از عوامل اصلی  ته باشد. در حالی که سایز،آفرین سیستمی بزرگ را برعهده داشاز نظارت موسسات مالی نقش
 ۲آفرین سیستمی است، به طور تجربی نیز ثابت شده است که سایزهای نقشکننده برای شناسایی بانکتعیین

در  11(2۱1۲الون و همکاران ). 1۱(1۲۲۲)لهمن، گذاردثیر میسازمان بر پیچیدگی فناوری اطالعات سازمان تأ
سایز، پیچیدگی سازمان و ریسک سیستمی در کسب و کار بانکی را بررسی نمودند. این تحقیق خود ارتباط بین 

های گین ریسکطور میانه های بزرگ، ببررسی، بر اساس یک تحلیل تجربی انجام گرفت و نشان داد بانک
  نمایند.های کوچکتر ایجاد میبیشتری نسبت به بانکسیستمی های غیرسیستمی و ریسک

آفرین سیستمی و اهمیت راهبری فناوری اطالعات در این های نقشگذاری بانکل رو به رشد به قانونبا وجود تمای
های نقش ها، پیشینه و مطالعه قبلی که مشخصاً و به طور مستقیم راهبری فناوری اطالعات را در بانکقسم بانک

را با در نظر گرفتن نیاز  موجودتا شکاف  . این مقاله در صدد استشودکمتر دیده می آفرین سیستمی ارزیابی نماید
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های نقش آفرین سیستمی نظام بانکی کشور پرکند. به طور برای ارزیابی راهبری فناوری اطالعات در بانک
که -های نقش آفرین سیستمی داخلی سازی راهبری فناوری اطالعات را در بانکتر، این مطالعه پیادهمشخص

های تحت کنترل دولت در نظام های خصوصی و بانکبا بانک -اند معرفی شده( 2۱1۲وند و حیدری )توسط سپه
ها به طور کلی در پنج حوزه تمرکز راهبری فناوری اطالعات مورد عملکرد بانک نماید.بانکی کشور مقایسه می

سایر  های نقش آفرین سیستمی وگیرد تا مشاهده شود در کدام حوزه شکاف بین عملکرد بانکبررسی قرار می
 آفرین سیستمی بیشتر نیاز به اقدامات اصالحی دارند. های نقشتر است و نتیجتاً بانکها گستردهبانک

نماید های تمرکز راهبری فناوری اطالعات را معرفی میساختار این مقاله بدین شرح است که بخش دوم آن، حوزه
رراتی جهت ریسک راهبری و ریسک فناوری اصول مقتشریح ارتباط  برای( COBIT) 12و از فرآیندهای کوبیت

های اطالعات به عنوان بخشی از مدیریت ریسک عملیاتی استفاده می نماید. بخش سوم این مقاله بر بانک
های مشترک شامل سایز بزرگ و پیچیدگی باال بر پیاده سازی راهبری فناوری آفرین سیستمی و برخی ویژگینقش

آفرین سیستمی در نظام های نقشبانکبعدی های حسابرسی تأکید دارد. بخش هاطالعات و به کارگیری برخی روی
شناسی ارزیابی در بخش چهارم شرح داده شده است و نهایتاً در بخش پنجم گردند. روشبانکی کشور معرفی می

 . شودبندی ارائه مییری و جمعگنتیجه

 های عملیاتی راهبری فناوری اطالعات در ریسک

ها و های فناوری اطالعات بانکدر خصوص مدیریت مناسب سیستم اطالعاتی و پروژه نظارتی هاینگرانی
موسسات اعتباری در قالب دو مجموعه از اصول صادر شده توسط کمیته بال همچون اصول حاکمیت شرکتی و 

 اصول مدیریت ریسک عملیاتی منعکس شده است.  

نگرانی در خصوص استراتژی فناوری اطالعات از یک سو و ( به این دوگانگی به عنوان 2۱1۲) 13هارون خان
رابطه بین حاکمیت شرکتی و راهبری درک کند. کند از سوی دیگر اشاره میمسیری که استراتژی را عملیاتی می

های . راهبری فناوری اطالعات به عنوان یک زیرشاخه از حاکمیت شرکتی ویژگیپیچیده نیستفناوری اطالعات 
کارگیری ها  با بهسازی ریسکو حداقلهای کسب و کار فعالیت جهت استمرارها و برای بانک آن را داراست

 باشد. حائز اهمیت می حداکثر پتانسیل

و کمیته نظارت اغلب از چگونگی ارزیابی راهبری فناوری اطالعات خود، اثراتی که بر ها بانکاغلب اما مدیریت 
. از این رو، این 14(2۱13)ایوانا دیورسکی، درک روشنی ندارندیشرفت دارند، هایی که نیاز به پبانک دارد و حوزه

ها در این حوزه ها و تجارب به منظور ارتقای عملکرد بانکهای نظارتی براساس بهترین روشاصول توسط سازمان
یت شرکتی دولت در تجارب حاکم هایاولین مداخله 15(2۱۱2اند. شاید قانون ساکس ایاالت متحده )معرفی شده

های عمومی فناوری اطالعات، بررسی عنصر فرآیندی فناوری اطالعات در زمان نیاز به آزمون کنترل که در آنباشد 
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گیری های واقعی فناوری اطالعات و نهایتاً اندازهپایان هر دوره مالی، بررسی کنترل جریان فرآیندی تراکنش
 . دهی مالی مطرح شده استرشوری اطالعات بر گزاهای عمومی فنااثربخشی کنترل

( در خصوص اصول حاکمیت BCBSهای منتشر شده اخیر کمیته بال در حوزه نظارت بانکی )دستورالعمل
شرکتی دارا بودن دانش کافی اعضای هیأت مدیره راجع به نقش فناوری اطالعات در راهبری ریسک را برای 

یسک بانک مدیریت ر هاید که زیرساختننماینین مقرر میها همچرالعملداند. این دستوها حائز اهمیت میبانک
همگام با تحوالتی همچون بایست می -ها و زیرساخت فناوری اطالعات، معماری دادهایشامل زیرساخت داده -

تملک و ادغام و یا انجام تغییرات ترازنامه و رشد درآمد، افزایش پیچیدگی کسب و کار بانکی، گسترش جغرافیایی، 
 . رشد نموده و توسعه یابد دجدید یا خطوط جدید کسب و کار بای محصوالت معرفی

های اطالعاتی، بر اهمیت ریسک فناوری اطالعات به عنوان بخشی از سیستم در رابطه با سیستم 3و  2الزامات بال 
رآیندهای داخلی ف اشکاالت ریسک عملیاتی تأکید دارد. کمیته بال ریسک عملیاتی را به عنوان ریسک زیان ناشی از

تعریف نموده است. ریسک فناوری اطالعات به عنوان بخش اصلی ریسک عملیاتی توسط انجمن حسابرسی و 
برداری، مالکیت،  ریسک کسب و کار مرتبط با بهره»(، به صورت ISACA)16های اطالعاتی کنترل سامانه

 ف گردیده است. تعری« عملیات، مشارکت، نفوذ و اتخاذ فناوری اطالعات در یک سازمان

را صادر نموده است که به « های مدیریت و نظارت ریسک عملیاتیبهروش»رهنمود  2۱۱3کمیته بال در سال 
نماید. مدیریت ریسک عملیاتی فرآیندی ظارت موثر ریسک عملیاتی ارائه میموجب آن چارچوبی برای مدیریت و ن

ها و تهدیدها برای منابع ول به معنی شناسایی آسیب پذیریبا دو مولفه اصلی شناسایی و کنترل می باشد. مولفه ا
باشد و مولفه دوم یعنی با توجه به ارزش منابع اطالعاتی به کار رفته برای دستیابی به اهداف کسب  و کار می

ها به یک سطح قابل قبول انجام بایست برای کاهش ریسکاطالعاتی برای کسب و کار چه اقدامات متقابلی می
، ده اصل از این سند مرتبط ریسک عملیاتی است های فناوری اطالعات بخش مهمی از. از آنجایی که ریسکبگیرد

های باشد. مدیریت ریسک فناوری اطالعات سنگ بنای مقررات حسابرسی سیستمبا ریسک فناوری اطالعات می
های و بویژه خارجی ریسکها و موسسات اعتباری را موظف به ارزیابی داخلی اطالعاتی است که همه بانک

 نماید. ت مدیره شرکت میفناوری اطالعات و تهیه گزارش برای مقامات ناظر و نیز هیأ

 بندی شوند: های زیر گروهد تحت مقولهتواننمی 2ده اصل بازل 

دهد و شامل آگاهی، فرآیند این رده اصول یک تا سه را پوشش می: ایجاد یک چارچوب مناسب مدیریت ریسک 
 باشد. اد چارچوب مدیریت ریسک میویب و معرفی فرآیند حسابرسی داخلی مناسب و پایه ریزی و ایجتص

دهد که شامل فرآیند شناسایی را پوشش می ۵تا  ۲این رده، اصول : ارائه راهنمایی در طول فرایند مدیریت ریسک
های پایش فرآینددیریت ریسک، های می سیاستا پایش ریسک عملیاتی، مرور دورهو ارزیابی تعریف فرآیند 

 باشد.های تداوم کسب و کار میو نهایتاً داشتن برنامه کنترلی

باشد که الزامات نظارت بانکی برای چارچوب مؤثر و ارزیابی مستقل می ۲و  ۲این رده شامل اصول  :نقش ناظران
 گیرد.ملیاتی را در بر میهای عهای مرتبط با ریسکهای و تجارب شیوههای یک بانک با رویهاز سیاست
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 گیرد.ها را در بر میآخرین اصل افشای اطالعات توسط بانک :افشا

باشد و همچنان در راهبری فناوری اطالعات یک مفهوم نسبتًا جدید و در قالب یک نظم و انضباط تعریف شده می
فناوری اطالعات  ، راهبری(ITGI)حال تحول است. بر اساس تعریف سازمان راهبری فناوری اطالعات 

گیری ها است که توسط هیأت مدیره و مدیریت اجرایی که با هدف ارائه جهتها و روشای از مسئولیتمجموعه
برداری مسئوالنه از منابع ها و بهرهاستراتژیک، اطمینان از دستیابی به اهداف دستیابی، مدیریت مناسب ریسک

 (.2۱12ناوری جهانی حسابرسی، )دستورالعمل ف1۵شوندسازمان، به کار گرفته می

راهبری فناوری اطالعات صرفاً یک مساله فناوری اطالعات و یا متوجه عملکرد فناوری اطالعات نیست. در 
ترین معنا، بخشی از راهبری کلی یک نهاد است اما تمرکز خاصی بر بهبود مدیریت ریسک و کنترل فناوری گسترده

هایی را که سازمان دارد. راهبری فناوری اطالعات، فرهنگ، سازمان و روش مندی از منافع کلاطالعات برای بهره
 دهد: شوند در پنج حوزه اصلی جای میبرای مدیریت و کنترل فناوری اطالعات ارائه می

با کسب و  سازی فناوری اطالعاتجهت گیری استراتژیک فناوری اطالعات و هماهنگ تنظیم و هماهنگ سازی :
 ها را فراهم می نماید. هو پروژخدمات کار با توجه به 

تأکید این حوزه بر آن است که سازمان به منظور استخراج حداکثر ارزش کسب و کار از فناوری  خلق ارزش:
اطالعات استفاده نموده، بر ارائه ارزش به کسب و کار با استفاده از فناوری اطالعات نظارت نماید و نرخ بازگشت 

 . سرمایه را ارزیابی کند

مینان حاصل شود نماید که فرآیندها در جای مناسب خود قرار گرفته اند تا اطاین حوزه بررسی می مدیریت ریسک:
گذاری فناوری اطالعات های ریسک سرمایهها شامل جنبهشوند. این ارزیابیکافی مدیریت میها به حد که ریسک

 باشد. می

ال برای تأمین منابع و استفاده از منابع فناوری اطالعات فراهم گیری سطح بااین حوزه، یک جهت مدیریت منابع:
نماید. همچنین از وجود توانمندی بر تأمین بودجه کل فناوری اطالعات در سطح سازمان نظارت میو  نموده
رد و زیرساخت فناوری اطالعات به منظور پشتیبانی از الزامات کسب و کار در حالت فعلی و نیز در آینده مو یرقابت

 نماید. انتظار اطمینان حاصل می

تطابق استراتژی و اهداف فناوری اطالعات با عملکرد و دستاوردهای  این حوزه سنجش و ارزیابی عملکرد:
  نماید.حاصل را بررسی می

های اطالعاتی در ارتباط هستند. های دیگری وجود دارند که با مدیریت ریسک عملیاتی و راهبری سیستمچارچوب
  ها معموالا دارای پوشش گسترده و مدیریت ریسک عملیاتی شامل مدیریت ریسک فناوری اطالعاتارچوباین چ

 تر، کوزو و کوبیت هستند که به طور مختصر تشریح خواهند شد.باشند. دو چارچوب کاربردیمی

فناوری  چارچوب کوبیت که شامل اهداف کنترلی برای اطالعات و فناوری مرتبط که توسط مؤسسه راهبری
باشد توسط موسسه راهبری فناوری اطالعات ارائه شده است. این چارچوب، یک ( میITGI،2۱۱۵اطالعات )

های ای از فرآیندها و کنترلباشد که مجموعهمی  چارچوب جامع برای مدیریت ریسک و کنترل فناوری اطالعات
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نماید. کوبیت با مرتبط ک اطالعات را فراهم میمربوط به مدیریت ریس 2متناسب با الزامات بال   فناوری اطالعات
های بلوغ برای اجرا و شناسایی ها و مدلکسب و کار، فراهم کردن سنجه اهداف و  نمودن اهداف فناوری اطالعات

کسب و کار ارائه  گیری جامعو کسب وکار، یک جهت پذیری صاحبان فرآیندهای فناوری اطالعاتمسئولیت
 نماید.می

 شود:دامنه اصلی تشکیل می ۲یت از چارچوب کوب

و   ریزی و سازماندهی فناوری اطالعاتنگرانی عمده این دامنه فرآیند برنامه ریزی و سازماندهی:برنامه
 باشد.های سازمان میاستراتژی

 دارد.به کار رفته در سازمان ارتباط   این دامنه با گزینش، تهیه و کاربرد فناوری اطالعات سازی:تملک و پیاده

های فنی مربوط به این دامنه عمدتًا در خصوص فرآیندهای خدمات فناوری اطالعات و پشتیبانی ارائه و پشتیبانی:
 آن است.

 .باشدمیاین دامنه فرآیند فناوری اطالعات در سازمان اصلی دغدغه  پایش و ارزیابی:

های فناوری اطالعات و اقدامات و دستاوردها و اهداف بین استراتژیاین حوزه تطابق سنجش و ارزیابی عملکرد: 
 کند.حاصل را بررسی می

های اطالعاتی در ارتباط هستند. های دیگری وجود دارند که با مدیریت ریسک عملیاتی و راهبری سیستمچارچوب
  ها معموالا دارای پوشش گسترده و مدیریت ریسک عملیاتی شامل مدیریت ریسک فناوری اطالعاتاین چارچوب

 ، کوزو و کوبیت هستند که به طور مختصر تشریح خواهند شد.از این میان ترباشند. دو چارچوب کاربردیمی

که شامل اهداف کنترلی برای اطالعات و فناوری مرتبط که توسط مؤسسه راهبری فناوری  1۲چارچوب کوبیت
ه است. این چارچوب، یک باشد توسط موسسه راهبری فناوری اطالعات ارائه شد( میITGIو2۱۱۵اطالعات )

های ای از فرآیندها و کنترلباشد که مجموعهچارچوب جامع برای مدیریت ریسک و کنترل فناوری اطالعات می
نماید. کوبیت با مرتبط مربوط به مدیریت ریسک اطالعات را فراهم می 2متناسب با الزامات بال   فناوری اطالعات

های بلوغ برای اجرا و شناسایی ها و مدلو کار، فراهم کردن سنجهو کسب   نمودن اهداف فناوری اطالعات
 نماید.یابی کسب و کار ارائه میو کسب وکار، یک جهت پذیری صاحبان فرآیندهای فناوری اطالعاتمسئولیت

 شود:دامنه اصلی تشکیل می ۲چارچوب کوبیت از 

ریزی و سازماندهی فناوری اطالعات و نامهنگرانی عمده این دامنه فرآیند بر ریزی و سازماندهی:برنامه
 باشد.های سازمان میاستراتژی

 به کار رفته در سازمان ارتباط دارد.  این دامنه با گزینش، تهیه و کاربرد فناوری اطالعات سازی:تملک و پیاده

های فنی مربوط به این دامنه عمدتًا در خصوص فرآیندهای خدمات فناوری اطالعات و پشتیبانی :ارائه و پشتیبانی
 آن است.
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 این دامنه دغدغه فرآیند فناوری اطالعات در سازمان را دارد. پایش و ارزیابی:

، برخی از معیارهای تعیین 1۲۲۲های حامی )کوزو( در سال چارچوب کنترل داخلی ارائه شده توسط کمیته سازمان
 گیرد:حوزه اصلی را در بر می ۲زو نماید. چارچوب داخلی کوتأثیر سیستم کنترل داخلی را معرفی می

نماید و عوامل های دیگر کنترل داخلی ارائه میاین حوزه چارچوبی برای عمل کردن تمامی مؤلفه محیط کنترل:
های اخالقی و تفویض اختیار را به همراه سبک عملیاتی مدیریت در رابطه با منابع انسانی در محیط کنترل، ارزش

 گیرد. بر می

هایی های داخلی و خارج از سازمان مواجه است. چنین ریسکاین حوزه با بسیاری از ریسک یسک:ارزیابی ر
بایست ها با اهداف سازمان مرتبط هستند و در این زمینه میبایست مورد ارزیابی و تخمین قرار گیرند. ریسکمی

 ارزیابی شوند.

ب سازمان اطمینان حاصل نموده و امکان تبادل این حوزه، از جریان اطالعات در چارچو اطالعات و ارتباطات:
 نماید.بازخوردها را فراهم می

سازی شده به منظور اطمینان از پیروی از دستورات مدیریت را های پیادهاین حوزه سیاست های کنترلی:فعالیت
اهداف جاری، های مربوط به هایی از انجام اقدامات الزم برای جلوگیری از ریسکدهد. چنین کنترلپوشش می

 نمایند.اصمینان حاصل می

دهد. از طریق این فرآیند نقاط این مسئله ارزیابی عملکرد سیستم را در طول زمان مورد هدف قرار می پایش: 
 شوند تا به منظور بهبود مستمر عملکرد سیستم، اصالح گردند.ضعف کنترل داخلی تشخیص داده شده و تحلیل می

های کوزو و ، مولفه2حوزه تمرکز راهبری فناوری اطالعات، اصول مقرراتی بازل  ، رابطه نگاشت بین1جدول 
دهد. این جدول رابطه بین فرآیند فناوری اطالعات ، منابع فناوری اطالعات میرا نشان  ۲فرایندهای اصلی کوبیت 

 دهد.و معیارهای مدیریت ریسک عملیاتی را نشان می



                                                                                                        

9 

 

 های کوزو، راهبری فناوری اطالعات و مولفه۲بال ۲به اصل  ۴اطالعات از کوبیت نگاشت فرآیندهای فناوری: ۱جدول   
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Plan and Organize

PO1 Define a strategic IT plan. H P S S P S S P

PO2 Define the information architecture. L P S P S P P P

PO3 Determine technological direction. M S S P S S P S P

PO4 Define the IT processes, organisation and relationships. L S P P P S S P P S

PO5 Manage the IT investment. M S P S S P S

PO6 Communicate management aims and direction. M P P P P P

PO7 Manage IT human resources. L P P S P S S S

PO8 Manage quality. M P S S P P P S P

PO9 Assess and manage IT risks. H P P S P P

PO10 Manage projects. H P S S S S S P S S

Acquire and Implement

AI1 Identify automated solutions. M P P S S P S S

AI2 Acquire and maintain application software. M P P S P

AI3 Acquire and maintain technology infrastructure. L P P S

AI4 Enable operation and use. L S P S S P S

AI5 Procure IT resources. M S P P

AI6  Manage changes. H P S S P S S S

AI7 Install and accredit solutions and changes. M S P S S S P S S

Deliver and Support

DS1 Define and manage service levels. M P P P P S P s s P

DS2 Manage third-party services. L P S P S P S P s

DS3 Manage perfomance and capacity. L S S P S S P s

DS4 Ensure continuous service. M S P S P S S P s S S

DS5 Ensure systems security. H P P s s P P P

DS6 Identify and allocate costs. L S P S P P

DS7 Educate and train users. L S P S S S s S

DS8 Manage service desk and incidents. L P S p p

DS9 Manage the configuration. M P P S P S S

DS10 Manage problems. M P S S P s s S S

DS11 Manage data. H P P P P S S P

DS12 Manage the physical environment. L S P S P S S

DS13 Manage operations. L P P s S S

Monitor and Evaluate

ME1 Monitor and evaluate IT performance. H S S S S P S P P S S P

ME2 Monitor and evaluate internal control. M P P P P S

ME3 Ensure compliance with external requirements. H P P P S S P

ME4 Provide IT governance. H P P P P P P S S P P P S P S

IM
P

O
R

TA
N

C
E

IT Governance Focus Areas Coso Operational Risk-Basel Framework

 
 

اخذ شده در حالی که ستون  ۲سند کوبیت  2ستون اول جدول از ضمیمه  3ستون اصلی است.  ۲این جدول شامل 
عالوه یک قلم باشد که در قالب چهار دامنه اصلی در بخش اول به چهارم نگاشت استخراج شده از اصول بازل می

برای ثانویه استفاده  Sبرای اولیه و  Pهای اهمیت )مرتبط از اصول حاکمیت شرکتی ارائه شده است. ارزش
باشد می (ITGI)شود(. سه ستون اول بر اساس مطالعه صورت گرفته توسط سازمان راهبری فناوری اطالعات می

و متخصصان تخمین زده شده است و همانطور که در  و ارزش های ستون آخر با استفاده از نظر برخی کارشناسان
، 1۲(2۱13 ،ول و سیموناطبق جدول باال )پا .شودمیاشاره شده تنها به عنوان یک راهنما ارائه  ITGIضمیمه سند 
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رابطه دارند، با توجه به ماهیت کنترل عمومی فناوری  2کوبیت با بیش از یک اصل از بال های آیندبسیاری از فر
های فناوری اطالعات را برای سیستم کنترل داخلی قابل اعتماد بیان این رابطه چندگانه اهمیت کنترلاطالعات ،

یق به منظور ایجاد ارتباط بین های تطبعنوان ابزاره یندهای فناوری اطالعات کوبیت بآفر (1) در جدول کند.می
 اند.کار رفتهه ب 2راهبری فناوری اطالعات و اصول بال 

 آفرین سیستمی داخلیهای نقشهای عملیاتی و بانکریسک

های جدیدی را برای موسسات مالی بحران مالی اخیر، مقامات ناظر و سیاستگذاران را بر آن داشت که روش
آفرین سیستمی تأکید شده های نقشاگر چه بر اهمیت بانک ش از این رویداد،آفرین سیستمی پیدا کنند. پینقش

بودند. از آن زمان به  به کار نبردهخاصی را برای این موسسات  کارسیاستگذاران هیچ راه بود، اما مقامات ناظر و
ی به عنوان نماینده پنج های حسابداری و نظارت، روش شناسی کمیته بال را که از داده(FSB)بعد شورای ثبات مالی 

تواند به میحقوقی متفاوت که  اقالماصلی )سایز، ارتباط متقابل، جایگزینی خدمات، پیچیدگی و فعالیت در  ویژگی
های نقش آفرین سیستمی را در هر اقلیم لحاظ نظری با اهمیت سیستمیک مرتبط باشد( استفاده نماید، تا بانک

های مدیریت ها و روشها، رویهسازی سیاستها را ملزم به پیاده، همچنین بانکحقوقی شناسایی نماید. قانون بال
 د.نها و اکسپوژر ریسک مدیریت نماینماید تا ریسک عملیاتی را متناسب با سایز، پیچیدگی، فعالیتریسک می

گذارند. ها تأثیر میهمان گونه که در باال اشاره شد سایز و پیچیدگی دو عاملی هستند که بر ریسک عملیاتی بانک
های ها در حوزهبانک افزایی و منافع ناشی از تنوع خدمات که از فعالیتبرخی از تحقیقات به معاوضه بین هم

ها و ناتوانی در مدیریت ریسک بواسطه های ناشی از ضعفشود، در برابر زیانمختلف کسب و کار نتیجه می
ریسک  ( دریافتند که تنوع جغرافیایی،2۱1۲) 2۱وتز، الوان و لوینگ های ممکن اشاره داشته اند.افزایش پیچیدگی

( در مطالعه خود نشان دادند 2۱11) 21مارکزایبانز و پوزولو ،در حالی که فورکارلی دهد،یک بانک را کاهش می
( 2۱1۱) 22گیرند احتمال بیشتری برای نکول دارند. چرنوبای و همکارانهای بزرگ وام میبنگاههایی که از بانک

های عملکرد مبتنی بر بازار و مبتنی بر روی شاخصتنوع با اثرات  رار ریسک عملیاتی به اثرات تنوع کسب و کار ب
در تأیید ها نمایند. آنمی مقایسه (همچون ارزش بازار به ارزش دفتری و میانگین و انحراف معیار)بر ترازنامه 

زدایی بهبود نسبی داشته های عملکرد پس از مقرراتاخصدهند که هر چند ش( نشان می2۱1۱)23مطالعه بوفا 
وجود دارد  ای. مطالعات منتشر شدهیابدمیافزایش با تنوع بیشتر ها اند، اما در مجموع ریسک عملیاتی این بانک

، هالدن و اند.گایهای عملیاتی اشاره نمودهریسک سیستمی و ریسک که مستقیمًا به ارتباط بین پیچیدگی،
دهی بین بانکی، نشان دادند که چگونه پیچیدگی و تمرکز بیشتر ای از وام( با بررسی یک مدل شبکه2۱11)24ادیکاپا

 نیز های عملیاتیکه ریسککند ( حتی ادعا می2۱۱۱) 25ساوکند. مدر شبکه مالی، ریسک سیستمی را تقویت می
 توانند موجبات ریسک سیستمی را فراهم کنند.می

                                                 
20 Goetz, Laeven, and Levine 
21 Focarelli, Marquez-Ibanez, and Pozzolo 
22 Chernobai et. al 
23 Buffa 
24 Gai, Haldane, and Kapadia 
25 Moosa 
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های عملیاتی در نظر گرفته شوند و به طور آفرین سیستمی داخلی بیشتر در معرض ریسکاگر بانک های نقش
ها با تجهیز به های فناوری اطالعات باالتری داشته باشند این انتظار وجود دارد که این بانکخاص ریسک
اطالعات را کاهش های فناوری ای ریسکوانند به نحو شایستهتری فناوری اطالعات پیشرفته تر میچارچوب راهب

 شود. های میدانی پرداخته میرسی این ادعا با استفاده از دادهدهند. در بخش بعدی این تحقیق به بر

 در نظام بانکی ایران آفرین سیستمی داخلی های نقشبانک

ابری ایران دومین کشور بزرگ در منطقه خاورمیانه و هفدهمین کشور از لحاظ تولید ناخالص داخلی در مقیاس بر
قدرت خرید می باشد. سیستم مالی ایران مبتنی بر بانک است و دولت همچنان سهم بزرگی در اقتصاد و سیستم 

شعبه در  22۱۱۱بانک تخصصی( با حدود  ۲بانک تجاری و  2۲بانک ) 32حدود  2۱1۱بانکی دارد. در سال 
ی نموده و مجوز برای بانکهای دولت شروع به خصوصی سازی بخش بانک 2۱۱1حال فعالیت می باشند. از سال 

 خصوصی جدید صادر شد. 

بانک خصوصی شده است که در  2۲بانک دولتی شامل بانک ملی به همراه  ۱نظم بانکی ایران از  2۱1۱از سال 
بانک بزرگ شامل بانک ملت به تازگی وارد بخش خصوصی شده اند و توسط دولت نیز نظارت می  ۲این میان 

 شوند. 

در این بین صوص ریسک سیستمی و شناسایی بانکهای مهم سیستمی در ایران انجام شده است که مطالعاتی در خ
اشاره نمود که به این  های معامالت بین بانکی( با استفاده از داده2۱1۲طرف )یوند و بنمطالعه سپهتوان به می

های ندازه کافی برای توجیه هزینهبه ا RTGSاندازی یا میزان ریسک سیستمی قبل از راهدهد که آپرسش پاسخ می
با  (2۱1۲وند و حیدری) چنین تغییرات بنیادی در زیرساخت پرداخت قابل توجه بوده است. همچنین مطالعه سپه

داخته است. با های سیستمی داخلی در ایران پرالمللی به شناسایی بانکهای بیناستفاده از رویکرد مبتنی بر شاخص
اند که نتایج ناشی از هر دو رویکرد قابل مقایسه است و ی فازی به این نتیجه دست یافتهدبناتخاذ یک روش خوشه

 باشند. تمی داخلی در ایران بانک ملی و ملت  میسیس آفرینهای نقشبانک

با حکم قانون اساسی تأسیس شد. بانک ملی ایران  1۲2۵بانک ملی ایران، اولین بانک ملی ایرانی است و در سال 
کارمند، بزرگترین بانک خرد تجاری  ۲3۰۱۱۱شعبه داخلی و خارجی و  3۰3۱۱ل حاضر با دارا بودن بیش از در حا

 باشد.در ایران و حتی در خاورمیانه می

با  1۲۲۱بانک ملت یک بانک خصوصی است که همچنان تحت کنترل و مدیریت دولت است. بانک ملت در سال 
المی شامل تهران، داریوش، پارس، اعتبارات تعاونی و توزیع، ایران و ادغام ده بانک خصوصی قبل از انقالب اس

المالیه ایران، عمران، بیمه ایران، تجارت خارجی ایران و فرهنگیان تأسیس شد. در حال حاضر، مقادیر عرب، بین
یکی از  بانک برتر جهان 1۱۱۱باشد و با قرار گرفتن در میان میلیارد ریال می13۰1۱۱سرمایه بانک بالغ بر 

 رود.های تجاری در جمهوری اسالمی ایران به شمار میبزرگترین بانک

 متدولوژی ارزیابی 

ها در های نقش آفرین سیستمی به منظور مشاهده جایگاه این بانکهدف این مطالعه ارزیابی رتبه نسبی بانک
بندی از طریق باشد. این رتبهیسازی راهبری فناوری اطالعات مهای خصوصی و دولتی از نظر پیادهفهرست بانک
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در خصوص راهبری فناوری  (2۱1۲( براساس مطالعه کوبو و همکاران )AHPروش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )
های راهبری فناوری اطالعات در صورت گرفته است و هر یک از دامنهاطالعات به عنوان هدف نهایی تحلیل 

تحلیل شوند. از آنجایی که روش عنوان جایگزین ظاهر میه ها ببانک نقش یک معیار برای ارزیابی انواع مختلف
کند، با وجود دقیق نبودن و عدم استفاده میگیرندگان نظر تصمیم های دقیق برای اظهارمراتبی از ارزشسلسله

ه از روش ساز می باشد؛ بنابراین در این مطالعمشکل هاقطعیت ذاتی فرآیند مقایسه زوجی برای مقایسه جایگزین
 مراتبی استفاده شده است. بندی سلسله( برای حل مشکل رتبهFAHP)26تحلیل سلسله مراتبی فازی 

اعداد فازی مثلثی هستند. یک عدد فازی مثلثی، نوع خاصی از اعداد فازی است که  ترین اعداد فازی،ساده
ترین و امیدوارکننده Mپایین،  حد  Lشود که تعریف می (L,M,U)عضویت آن از طریق سه عدد حقیقی بصورت 

U  ارزش حد باالتر است. تابع عضویتM=(l,m,u) باشد:بصورت زیر می 

       µ(x)=                                       )۱(                   

 

 :قابل مالحظه است 2شکل در قالب نمودار این تابع 

 

 .M=(a,b,c)اعداد فازی مثلثی  کنندهمشخص: تابع عضویت ۲شکل 
 

گیرنده تعیین شوند یا از میمتوانند مستقیمًا بر اساس نظر تصاعداد فازی مورد نیاز برای تشکیل ماتریس تصمیم می
تواند با استفاده از یک تبدیل مناسب بصورت های کالمی در یک مقیاس کیفی استخراج گردند که سپس میمتغیر

  د.شو حاصل 3و شکل  2جدول 

  n(n-1)/2های مقایسات به منظور ساختن یک ماتریس مقایسه زوجی متقابل مثبت، مجموعه کاملی از داوری
 شود: مورد نیاز  است. ماتریس مقایسه زوجی بصورت زیر ساخته می

                                                 
26 Fuzzy analytic hierarchy process 
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         A=                          )2(      

 باشد.می =و  (1,1,1)=و   )=(که در آن 
 : مقیاس بنیادی۲جدول

FAHP: Fuzzy number AHP: Crisp 

number 
 دیگری بر را معیار یک اهمیت شدت

[1      1     1  ] 
 ترجیح یا اهمیت یکسان 1

[2/3   1     3/2] 
 ترکمی مرجح یا کمی مهم 3

[3/2   2     5/2] 
 ترجیح با اهمیت قوی 5

[5/2   3     7/2] 
 ترجیح با اهمیت بسیار قوی 7

[7/2   4     9/2] 
 ترکامالً مرجح یا کامالً مهم 9

[1/2   3/4   1  ] ,  [1  3/2   2] , 

[2  5/2   3  ] , [3    7/2   4  ] 
 های بینابینارزش 8 ,2,4,6

 

های مختلفی که در ادبیات تحقیق محاسبه شوند. یکی از ستفاده از روشتواند با اهای نهایی عناصر تصمیم میوزن
( ارائه گردید. 1۲۲۱است که توسط چانگ )( FEA)2۵یافته ، روش تحلیل فازی تعمیمهامحبوب ترین روش

 به شرح ذیل است: به طور خالصه FEAمراحل روش 

 ات ریاضی فازی:ها از طریق عملیسازی شده جمع سطرگام اول: محاسبه ارزش نرمال

 

         

 : گام دوم: محاسبه میزان احتمال

 
              

 

x  وy  باشد. این توضیح معادل عبارت زیر استمیمقادیر روی محور تابع عضویت هر معیار:  

                                                 
27 Fuzzy Extended Analysis 
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=             )۵(      

 

. با استفاده از این عبارات، میزان احتمال بزرگتر بودن از و   در حالی که
 گردد:اعداد فازی محدب بصورت زیر محاسبه می

            )۱(           

 سازی شده ماتریس مقایسه فازی بصورت زیر:گام سوم: تعریف بردار اولویت نرمال

  

 

عنوان هدف تحلیل این مطالعه در نظر ه ب فناوری اطالعات شد، در این مطالعه راهبری همانگونه که در باال اشاره
ها )به در نقش یک معیار برای ارزیابی انواع مختلف بانک فناوری اطالعاتشود و هر دامنه از راهبری گرفته می

iD , دامنه اصلی  ۱ما ها، شود. در سطح اول سلسله مراتب معیارهای این مطالعه( ظاهر میعنوان جایگزین

i=(1,2,3,4,5,6)  ایمدر نظر گرفتهرا  به شرح ذیل: 

 سازمانی جایگاه تعریف و دهی ساختار ، کار و کسب استراتژی با IT استراتژی سازی هماهنگ و تنظیم 
 فناوری در هاگذاریسرمایه از انتظارات نمودن هبرآورد و ارزش خلق ، IT راهبری کمیته یا معاونت برای مناسب

 عملکرد. ارزیابی و سنجش ریسک و  مدیریت منابع،  تخصیص مدیریت اطالعات، 

ها های نقش آفرین سیستمی داخلی است و بانکبانک iA(1,2,3)=ها سه رده اصلی داریم در سطح جایگزین
« های خصوصیبانک»گیرد و بقیه در قالب های ملت و ملی را دربر میسیستمی داخلی است و بانک نقش آفرین

باشند سازی شده هنوز تحت کنترل دولت میهای اخیراً خصوصیشایان ذکر است که بانک شوند.بندی میگروه
 گیرند.های دولتی قرار میبنابراین در زمره بانک
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Goals: 

 

 

Criteria:  

 

IT Governance 

Assessment 

IT Value 

Delivery 

IT Strategic 

Alignment -

Practice 

IT Performance 

Management 

IT Resource 

Management 

IT Strategic 

Alignment -

structure 

IT Risk 

Management 

D-SIBs Public Banks Private Banks Alternatives: 

 

 یتحلیل : عناصر سلسله مراتب۱شکل 
 

در سطح مدیریت ارشد صورت گرفته است.در  فناوری اطالعاتیک مقایسه زوجی توسط افراد شاغل در بخش 
یشنهاد شده توسط یار با استفاده از نسبت سازگاری پها را در سطح معهای بین دامنهاین مطالعه سازگاری داوری

 ( بررسی کردیم.1۲۲۱) 2۲ساتی

یا کمتر باشد تا مقایسات زوجی اتخاذ شده توسط تصمیم گیرنده قابل قبول  ۱۰1شود نرخ سازگاری توصیه می
و در  ۱۰۱۵ها و مقادری بدست آمده برای نرخ سازگاری در سطح اول از سلسله مراتب باشد.در این مطالعه ارزش

 اند.دهحاصل ش ۱۰۱۱1و  ۱۰۱۲،  ۱۰۲،  ۱۰۱۲،  ۱۰۱۲های سازگاری به ترتیب سطح دوم مقایسات نرخ

باشد. ماتریس مقایسات زوجی برای تمام معیارها محاسبه شده و در ابراین نرخ سازگاری کاماًل قابل قبول میبن
  ارائه گردیده است. 3جدول 

 : ماتریس معکوس مقایسات زوجی۳جدول
 IT Str . Algnt 

Pr 

IT Str. Algnt 

Str 

IT Value 

Delivery 

IT Risk 

Mgmt 

IT 

Resource 

Mgmt 

IT 

Perf.Mgmt 

IT Str 

.Algnt Pr [1,1,1] [2.5,3,3.5] [1.5,2,2.5] [0.66,1,1.5] [0.5,0.75,1] 

[1,1.5,2] 

IT Str. 

Algnt Str [0.28,0.33,0.] [1,1,1] [0.66,1,1.5] [1.5,2,2.5] [2,2.5,3] 

[0.66,1,1.5] 

IT Value 

Delivery [0.4,0.5,0.66] [0.66,1,1.5] [1,1,1] [0.5,0.75,1] [0.66,1,1.5] 

[0.66,1,1.5] 

                                                 
28 Saaty 
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IT Risk 

Mgmt [0.66,1,1.5] [0.4,0.5,0.66] [1,1.33,2] [1,1,1] [0.5,0.75,1] 

[2,2.50,3] 

IT 

Resource 

Mgt [1,1.33,2] [0.33,0.4,0.5] [0.66,1,1.5] [1,1.33,2] [1,1,1] 

[0.66,1,1.5] 

IT 

Perf.Mgmt [0.33,0.4,0.5] [1,1.33,2] [0.5,0.66,1] [0.66,1,1.5] [0.5,0.66,1] 

[1,1,1] 

 

ایم. با ها در هر یک از دامنه های معیار محاسبه نمودههای مقایسه زوجی را نیز برای همه جایگزینما ماتریس
ها بریا هر معیار )که برای دستیابی به هدف توانیم نرخ نهایی برای هر جایگزین و وزنمی FAHPگیری روش بکار

 ردیم.گذارد( را بدست آونهایی تاثیر می

ها بهمراه نرخ آنها در جدول انجام گرفت و دسته بندی نهایی جایگزین Matlabمحاسبات با استفاده از نرم افزار 
 ارائه شده است. ۲

 FAHPنتایج نهایی بر اساس رتبه بندی : ۴جدول
Levels Ranking 

Weights and 

Ranking  for IT 

Governance 

Criteria 

IT- Str. 

Algn. 

Str 

 

> 
IT 

Risk 

Mgt. 

 

> 
IT- Str. 

Algn. 

Pr. 

 

> IT 

Perf.Mgt. 

 

> IT Res. 

Mgt. 

 

> 

IT 

Value 

Deliver

y 

(0.32) 

 
(0.25

) 

 

(0.13) 

 

(0.11) 

 

(0.19) 

 

(0) 

 

Ranking of 

different type of 

banks in ITG 
Private 

 

> D-SIB   

 

> Public 

(0.26)  (0.24)  (0.5) 
 

 

نماید. همان گونه بندی میسازی راهبری فناوری اطالعات اولویتها را از نظر  پیادهینها و جایگز، معیار۲جدول 
ساختار دهی و تعریف جایگاه سازمانی مناسب برای معاونت یا کمیته راهبری فناوری » آید که از نتایج بر می

 و " مدیریت ریسک" باالترین اولویت را در این ارزیابی دارد.« اطالعات 

مدیریت ریسک » و «  سازی استراتژی فناوری اطالعات با استراتژی کسب و کارتنظیم و هماهنگ»  ولدر سطح ا
خلق ارزش و برآورده نمودن »باالترین اولویت را در این ارزیابی دارند. به آخرین دامنه یعنی « فناوری اطالعات 

دهد که در نهایی نشان میداده شد. نتایج وزن صفر اختصاص « ها در فناوری اطالعات گذاریانتظارات از سرمایه
های خصوصی نیست در حالی آفرین سیستمی به خوبی بانکهای نقشدر بانکمجموع راهبری فنآوری اطالعات 

 بهتر است.در زمینه راهبری فناوری اطالعات های دولتی از برخی بانکوضعیت این دسته بانک ها  که 
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 گیریبندی و نتیجهجمع

موسسات  مختص یهای جدیدجهانی اخیر مقامات ناظر و سیاستگذاران را برآن داشته است که روش بحران مالی
شوند که آفرین سیستمی بر اساس سایز و پیچیدگی شناسایی میهای نقشرین سیستمی بیابند. بانکآفمالی نقش

کی انتشار یافته است که مستقیماً گذارند. کارهای اندها اثر میاملی هستند که بر ریسک عملیاتی بانکوع ،دواین 
 دهد.های عملیاتی را مورد بررسی قرار میارتباط بین پیچیدگی، ریسک سیستمی و ریسک

های بالقوه ناشی از هرگونه ضعف در راهبری فناوری اطالعات برای زیانکه با این حال، کامالً قابل درک است 
باشد. بنابراین ارزیابی راهبری  داشتهبر سیستم بانکی ای هگستردتواند تأثیر های نقش آفرین سیستمی میبانک

 های اصلی مقامات ناظر باشد.بایست یکی از دغدغهها میدر این نوع بانک فناوری اطالعات

ها برای مدیریت ریسک پولی که بانک از مقداراوری اطالعات در کسب و کار بانکی، به ریسک فن توجه روزافزون
قابل نمایند، هزینه میمالت سایبری به طور خاص در موسسات بانکی بزرگ سراسر جهان فناوری اطالعات و ح

های کنترل فناوری اطالعات و مدیریت ریسک همچون کوزو و کوبیت به ها از برخی چارچوب. بانکاستدرک 
 کنند.های فناوری اطالعات استفاده میمنظور پرداختن به ریسک

های اصلی های کوزو و دامنههای تمرکز راهبری فناوری اطالعات، مولفهبین حوزهی نگاشت در این مطالعه رابطه
اتی در بخش بانکی را مدیریت ریسک عملی 2ارائه شده، به اصول مقرراتی بازل  ۲که در اسناد کوبیت  ۲کوبیت 

چرا مقامات ناظر شان دادیم که آفرین سیستم داخلی نهای نقشهای بانکیم. سپس با تمرکز بر ویژگیگسترش داد
ها در هر قلمرو قانونی بایست در خصوص ریسک عملیاتی و راهبری فناوری اطالعات برای اینگونه بانکمی

 هوشیارتر باشند.

آفرین سیستمی داخلی های نقشفازی در ارزیابی راهبری فناوری اطالعات در بانک AHPبا به کارگیری یک روش 
ها به خوبی همتایان های راهبری فناوری اطالعات در این بانکاختار و روشدر نظام بانکی کشور معلوم شد که س

های مهاجرت از سیستم خصوصی آنها نیست. این امر می تواند دالیل مختلفی داشته باشد. اولین دلیل می تواند،
وچک است. های خصوصی کتر از بانکهای بزرگ باشد که معموال دشوارتر و پرهزینهقدیمی و موروثی در بانک

های های سازمانتوان دلیل این امر را به ضعف و سهل انگاری مدیریتی نسبت داد که مانع تالشهمچنین می
 شود.دولتی در برآمدن از پس تغییرات ساختاری می

ناپذیر مواجه بود. فقدان های اجتناباگرچه این مطالعه به هدف مورد نظر خود دست یافت اما با برخی محدودیت
یک ارزیابی بستگی به اعتبار و  تکایباشد. قابلیت اها و اطالعات قابل اطمینان به منزله ضعف این مطالعه میداده

های مالی و غیر قابلیت اطمینان اطالعات مورد استفاده در آن دارد. برخی از منابع اطالعات دیگر شامل گزارش
بری فناوری اطالعات در موسسات بانکی مورد استفاده ای راههای حرفهمالی وجود دارند که معموالا در ارزیابی

ها و اطالعات قابل های مورد نیاز در تولید دادهگیرند. این وظیفه مقام ناظر است که استانداردها و پروتکلقرار می
نگاری ابه دلیل سهل نیاز عمدتاً  قدان اطالعات مورداطمینان را متناسب با اهداف نظارت تدوین نماید. در واقع، ف

های هایی است. این امر ما را ناگزیر به استناد بر تنها یک پرسشنامه با وجود کاستیلید چنین دادهومقام ناظر در ت
 مورد انتظار نمود.
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