
 369-378، ص 1395، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 
 

 

 

 دهيچک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده

پذیرفته شده در های تجاری عوامل موثر بر حاشیه سود خالص بانکهدف پژوهش حاضر بررسي 

را باشد. جامعه آماری با استفاد از فرآیند تحلیل سلسه مراتبي مي بورس اوراق بهادار تهران

 باشد وای ميگیری طبقههای پذیرفته شده در بورس تشكیل داده، روش نمونهكارشناسان بانک

ای طراحي و به صورت الكترونیكي در نامهپرسش ،به این منظور. باشدمي1394قلمرو زماني سال 

های عملیاتي، هزینهقرار داده شد و از تاثیر متغیرهایي چون  های مورد نظراختیار كارشناسان بانک

بر ن بانكي های نویریسک اعتباری، نرخ تورم، رشد اقتصادی، بازار بانكي، فنآوریاندازه بانک، 

حاشیه سود خالص استفاده شده است، روش به كاربرده شده در این پژوهش از لحاظ هدف 

 از هاتحلیل داده برایاز نظر نوع داده كمي است. پیمایشي، -كاربردی از نظر نحوه اجرا توصیفي

، روش سوپر ماتریس وزن دار، روش سوپر ماتریس كران دار AHP، روش هایي چون آزمونروش

  AHPها بر اساس روشگره و معیارها تحلیلدهد كه نشان ميپژوهش  استفاده شده است. نتایج

 .  است های عملیاتي به عنوان معیار برتر شدهانتخاب معیار هزینهگیری به تصمیم به منجر
 

 های عملیاتي، حاشیه سود خالص، فرآیند تحلیل سلسه مراتبيهزینه :يديکل واژگان
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 3مریم آبگينه ،2 مریم نورایی، 1 یاریجانی محمدي فروزان

  مربي، هیات علمي دانشگاه آزاد اسالمي كرمانشاه 1

 سنقر اسالمي آزاد دانشگاه علمي هیات مربي، 2
 هرسین اسالمي آزاد دانشگاه علمي هیات مربي، 3
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 هاي بانک خالص سود حاشيه بر موثر عوامل بررسی
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 مقدمه 
گیری از گیری با معیارهای چندگانه است؛ زیرا با بهرههای طراحي شده برای تصمیمترین نظامفرآیند تحلیل سلسه مراتبي از جامع        

سله مراتبي در قالب معادالت درآورد و درآن، معیارهای مختلف كمي وكیفي را در نظر گرفت این  سل صورت  ساله را به  این فن، مي توان م

صمیم هایفرآیند گزینه سیت روی معیارها را و زیر معیارها را فرآهم ميگیری را دخالت ميمختلف را در ت سا سازد دهد و امكان تحلیل ح

(؛و افزون بر این 1387:12ها و محاسبات، بنا نهاده شده است )اصغر پور ،همچنین این فرآیند بر پایه مقایسه زوجي با امكان تحلیل قضاوت

ای از مزایای مهم تصاامیم گیری چند معیاره به شاامار مي رود ری تصاامیم را نشااان مي دهد اینها مجموعهمیزان سااازگاری و ناسااازگا

 (.2009)چدوید،
فیزیكي و نیروی  تواند تحت تأثیر دو عامل حاصل گردد: یكي انباشت عوامل تولید شامل سرمایهاز طرفي رشد اقتصادی هر كشور مي     

وری هم در كوتاه مدت و هم در بلندمدت تقریباً بر تمام موضااوعات وری عوامل تولید. بهرهرآیي و بهرهانساااني و دیگری، افزایش سااا  كا

شود. سود نیز از جمله گذارد و در نهایت رشد و شكوفایي و پویایي اقتصاد كشور را موجب مياقتصادی چه خرد و چه كالن تأثیر مثبت مي

صادی به  صمیمات اقت شده دربارهرود. ماالعات و پژوهششمار مياطالعات با اهمیت در ت ها و ترین فعالیتسود، یكي از پرحجم های انجام 

 دهد. های پژوهش را در تاریخ حسابداری به خود اختصاص ميتالش

سي هدف كلي سود خالص بانک تاثیر این پژوهش برر شیه  شده در بورس اوراق بهادار عوامل موثر بر حا تهران ) با های تجاری پذیرفته 

های بر حاشیه سود خالص در بانک های عملیاتيهزینهتاثیر  -آن شامل بررسي اهداف جزیيو (.AHPاستفاد از فرآیند تحلیل سلسه مراتبي

ستفاده از روش تحلیل سلسه مراتبي  تاثیر اندازه بانک بر حاشیه سود خالص در و.AHPتجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با ا

 .AHPهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبيبانک

 مروري بر پيشينه1.1. 
سر دنیا تغییرات قابل مالحظه     سرا ستم بانكي در  سی شته،  ای را در محیط فعالیت خود تجربه كرده، عوامل خارجي و طي دو دهه گذ

و عملكرد سایساتم بانكي تأثیرگذار بوده اسات. با وجود این، برخالف تمامي تغییرات ماروحه، سایساتم بانكي  داخلي متعددی بر سااختار

اندازكنندگان به های اقتصادی در بسیاری از كشورها است و نقش اصلي در انتقال منابع از پسدار اصلي تأمین مالي فعالیتهمچنان میدان

تواند در مقابل كند، یک سیستم بانكي سالم و سودآور، به گونه بهتری مي(. یادآوری مي2011فمن )كند هاگذاری ایفا ميواحدهای سرمایه

صادی مقاومت كرده، نقش پررنگشوک ستم مالي ایفا كند. های اقت سی ضروری كنترل مدیریت بانک تاثیر تری در پایداری و ثبات  عوامل 

رود كه بر سااودآوری بانک ها مختلف ساادرده انتظار ميها و شااكلره، كارمزد وامهای بهساازایي در سااودآوری بانک خواهند داشاات. نرخبه

  (.1999تاثیرگذار باشند )دیمرجوس و همكاران، 

شاااود. كه های مرتبط یا عدم مرتبط با مقیاس در نظر گرفته ميجویياندازه بانک نیز همچنین به عنوان متغیر مساااتقل برای صااارفه

اند دریافتند كه تنوع تولیدات و عاای ( به بررسااي مقیاس بانک در مدل سااودآوری پرداخته1977و هجسااتاد ) تحقیقات اخیر مانند آرنولد

های با مقیاس كوچک های با مقیاس بزرگتر به بازارهای دارایي كه در دساترس بانکها و تساهیالت بیشاتر و همچنین دساترساي بانکوام

 (.1977باشد )هگوسند و آرنولد، تواند بر سودآوری تاثیر مثبت داشته نیست مي

های گذارند از جمله: میزان نرخ بهره بانكي، ساایسااتمها و موسااسااات مالي، عوامل متعددی بر كیفیت خدمات بانكي تاثیر ميدر بانک   

سط بانک، ادب و نظارتي و رسیدگي به شكایت، اطالع رساني دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارائه شده، انجام به موقع تعهدات تو

شتر  شتری كه همگي باعث جذب بی صوص اطالعات م سرار بودن كاركنان در خ شتری و رازداری و محرم ا ضع كاركنان در برخورد با م توا

( به بررسي تأثیر اندازۀ شركت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام عادی بر روی بازده 1382درخشنده دشتي ) منابع مالي مي شوند.

حاصل شده، حاكي از  1376-1380های ها پرداخت. نتایج پژوهش، كه با استفاده از روش برش مقاعي برای سالو سودآوری شركتسهام 

ست.عزیزه تمیمي )وجود راباۀ معني سودآوری ا شركت، بازده و  ستقیم بین اندازۀ  سودآوری به این 1385دار م سي ارتباط اندازه و  ( در برر

شركت نتیجه دست یافت كه بیان سودآوری  صنایع قابل قبول نیست؛ زیرا ویژگيیک راباۀ كلي در مورد اندازه و  صنایع ها برای همۀ  های 

( به بررساي 1386مختلف بر چگونگي این ارتباط تأثیر به سازایي دارد به طوری كه نتایج حاصاله در صانایع مختلف متفاوت اسات. باقری)

ها به دو گروه كننده ساااودآوری بانکعوامل تعیین (پرداخت.بانک رفاه: جاری )ماالعه موردیهای تآوری بانکعوامل موثر برساااود يتحلیل

اند. برای تركیب عوامل مذكور و ماابقت آن با عوامل داخلي قابل كنترل مدیریت بانک و عوامل بیروني فراتر از مدیریت بانک تفكیک شاااده

سودآو سب برای تحلیل  شكل تابعي منا سودآوری،  شنهاد ميری بانکادبیات  ستفاده از یک مدل ها را فرم خاي آن پی كنند. بنابراین با ا
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كننده سااودآوری بانک رفاه كارگران تخمین و مورد تجزیه و تحلیل ( عوامل موثر و تعیین1362تا  80خاي رگرساایوني برای دوره زماني )

ست شان ميپژوهش های این یافته. قرار گرفته ا سودآوری باالی بانک ها یكي از توزیعهزینهی آدهد كه مدیریت كارن گرهای با معني برای 

چنین تاثیر با معني در سودآوری دارند. در میان عوامل بیروني رشد اقتصادی های كنترلي و مدیریت تعهدات همباشد. عالوه بر آن دارایيمي

 .داری پائین اثر معكوسي بر سودآوری داشته استنیز اثر مثبتي بر سودآوری بانک دارد و از طرف دیگر نرخ تورم با یک معني

شری  نتایج پژوهش 1386فرجي ) ست. او در ت سده پرداخته ا سودآوری بانک  سک نرخ بهره و تأثیر آن بر  سبه ری سي نحوه محا ( به برر

ترین عوامل تعیین یكي از مهم دهنده ترازنامه بانکهای ساااود )بهره( بانكي و اقالم دارایي و بدهي تشاااكیلخود بیان مي نماید: الف( نرخ

های ها و بدهيكننده درجه ریسااک بهره )سااود( و در نهایت سااودآوری بانک اساات، ب( تغییرات نرخ بهره بر اقالم تشااكیل دهنده دارایي

  حساس به نرخ و فرآیند مدیریت ریسک نرخ بهره تأثیرگذار است.
های مورد عالقۀ ر عملكرد و سااودآوری ساایسااتم بانكي، از جمله زمینهه به توضاایحات یاد شااده، پرواضاا  اساات تبیین عوامل م ثر ب

(. بنابراین، ماالعات 2005پژوهشگران دانشگاهي، مدیران سیستم بانكي، ناظران پولي و فعاالن اقتصادی است )آتاناسگلو، بریسیمیز و دلیز، 

(، 1989(، بوركه )1979توان به ماالعات شاارت )شااته ميمتعددی دربارۀ عوامل م ثر بر سااودآوری ساایسااتم بانكي انجام شااده كه از آن د

سون )2000(، دیمرگوک كونت و هوایزینگا )1992مولینكس و تورنتون ) سودین )2004(، گادارد، مولینكس و ویل (، توني 2004(، هارون و 

ست، تأكید فراوان ببر تبیین عوامل م ثر بر ( اشاره كرد. گفتني ا2010(، بن ناصر )2006(، آتاناسگلو، دنیز و استیكوراز )2008اوهومویبهي )

  (.2005سودآوری سیستم بانكي به این دلیل است كه سیستم مالي در بسیاری از كشورها، بانک محور است )بارال، 

 روش پژوهش 2.1. 
صمیمبر مبنای روش سایي معیارهای ت شنا سي پژوهش و در جهت  ساس ماالعات شنا ستین گام، برا سب كتابخانهگیری، در نخ ای وك

نامه الكترونیک به عنوان ابزارگردآوری اطالعات، معیارهای حائز اهمیت در چارچوب فرآیند نظران كارشناسان به واساه به كارگیری پرسش

سود بانک شیه  سله مراتبي جهت عوامل موثر بر حا سل ست.تحلیل  شده ا شده در بورس اوراق بهادار تهران گزینش   های تجاری پذیرفته 

سان بانک شنا ضر را كار شده هایجامعه پژوهش حا ست و روش نمونه در بورس در اوراق بهادار تهران پذیرفته  شكیل داده ا ای گیری طبقهت

 .تشكیل داده است در بورس در اوراق بهادار تهران پذیرفته شده های تجاریجامعه پژوهش حاضر را بانک است.

 پژوهشآماري  جامعه 2.1.1.
 بانكهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1جدول

 جمع پست بانک پارسیان تجارت ملت صادرات 

تاااعاااداد 

 پرسنل

1031 907 613 300 74 2925 

شد پژوهش مدیران این آماری جامعه ست. حجم بورس اوراق بهادار تهران های تجاریبانک ار و حجم  (=2925Nآماری برابر) جامعه این ا

 توزیع گردید 385( خواهد بود. كه برای تعمیم بهتر جامعه تعداد =365nنمونه آماری ماابق فرمول ككران )

 با استفاده از فرمول كوكران به محاسبه حجم نمونه مي پردازیم.

2

2

222

2

2

2





ZSYdN

ZSN

n




 

وارایانس نمونه   Yمیانگین نمونه   dاشااتباه مجاز   :در این فرمول 
2S با سااا  اطمینانمقدار توزیع نرمال1   2

Z

حجم 

  nحجم نمونه    Nجامعه   

ست. برای این منظور نمونه شده ا ستفاده از روش كوكران حجم نمونه را برآورد  ست:  30ای مقدماتي به حجم ابتدا با ا انتخاب گردیده ا

 است.  357/3و واریانس این نمونه برابر با  6159/17تایي برابر با  30میانگین نمونه 

و  =01/0dو    =2925Nهمچنین 

96.1
2

Z

 ای كه باید از كل طبقات انتخاب شود برابر است با:است. بنابراین حجم نمونه 
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 است. 365بنابراین حجم انتخاب شده از كل طبقات برابر با 

 تعيين حجم نمونه در هریک از طبقات:2.2.2. 
شااود. برای انتخاب حجم نمونه هر یک از ها را به عنوان یک طبقه در نظر گرفته ميدر این  پژوهش پنج بانک اساات و هریک از بانک    

سب  صیص متنا ستفاده ميطبقات از روش تخ ست. كنیم. در این روش حجم نمونها سب ا گر حجم كل اهای طبقات با حجم طبقه ها متنا

نمایش مي دهیم.  hnام را با  hو حجم نمونه انتخاب شده برای طبقه  hNام را با  h، حجم طبقه  n، حجم نمونه كلي را با  Nجامعه را با 

این برای هر طبقه، حجم به صورت ذیل برآورد مي شود: بنابر
10,,2,1,  h

N

N
nn h

h

 

 365طبقه موجود است. بنابراین به صورت ذیل  5و  =365nو  =N 2925. در اینجا ها را به عنوان طبقات در نظر گرفته شده اندبانک    

 از بانک صادرات انتخاب شده است. 128ای به حجم نمونه ایم، به عنوان مثال، به صورت ذیلنمونه را از طبقات انتخاب نموده

 تعیین حجم نمونه در هریک از طبقات1.2جدول

 طبقات
 (hnحجم نمونه ) (hN) حجم طبقه

 1031 بانک صادرات
128

2925

1031
3651 n

 
 907 بانک ملت

113
2925

907
3651 n

 
 613 بانک تجارت

76
2925

613
3651 n

 
 300 بانک پارسیان

37
2925

300
3651 n

 
 74 پست بانک

9
2925

74
3651 n

 
 365 2925 كل

 هاابزار گردآوري داده2.2.3. 
ای و بررسي كتب و مقاالت معتبر شوند. به این صورت كه ابتدا از طریق ماالعه كتابخانهاطالعات مورد نیاز در دو مرحله گردآوری مي    

نامه ای میداني و با اساتفاده از پرساشگردآوری شاده، سادس در ماالعه پژوهشعلمي، اطالعات الزم در خصاوص مباني نظری و پیشاینه 

شوند. بنابراین ابزار جمعهای مورد نیاز جمعداده سازماآوری مي  سناد و مدارک موجود در  سشآوری اطالعات در این پژوهش ا نامه ن و پر

 باشدآوری اطالعات ميترین روش جمع)الكترونیكي( كه یكي از متداول

 هاها و ابزار تجزیه و تحليل دادهروش2.2.4. 
های پنج گزینه ای طیف لیكرت صورت گرفته است، نامه بسته بر اساس پاسخ، با استفاده از یک پرسشهای الزم در پژوهش حاضرداده   

نامه در دو بخش اساات. بخش اول اطالعات كارهای قبلي انجام شااده و نظر كارشااناسااان تهیه شااده اساات، این پرسااش كه با توجه به

باشد كه متغیرهای پژوهش را مورد دهندگان را مورد بررسي قرار داده است و بخش دوم مشتمل بر سواالت بسته ميشناختي پاسخجمعیت

آوری اطالعات خام و استخراج آن ها، حاضر بر اساس مدل پژوهش تهیه شده است. پس از گردنامه پژوهش بررسي قرار خواهد داد، پرسش

های آماری مربوط به متغیرهای پژوهش بهره ها و تعیین شااااخصبرای تجزیه و تحلیل اطالعات، ابتدا از آمار توصااایفي جهت تنظیم داده

ستنباطي )آزمون فرض آماری می ضیهخواهیم گرفت. همچنین از آمار ا های پژوهش انگین جامعه و تحلیل واریانس( برای تجزیه و تحلیل فر

های تجاری پذیرفته شده بورس اوراق بهادار با استفاده از بندی عوامل موثر بر حاشیه سود خالص بانکاستفاده شده است؛ در نهایت اولویت

 انجام شده است. AHPتكنیک 
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 AHPبررسی فرضيه ها براساس روش 3.1. 

های عملیاتي بر حاشیه سود خاص معیار هزینهزیر با توجه به نتایج دار دارد: معنی هاي عملياتی بر حاشيه سود خاص تاثيرهزینه-

 آید.اولین معیار موثر بر حاشیه سود خاص به شمار مي 0.47تاثیر داشته و از بین معیارها، با امتیاز 

سود خالص تاثير معنی - شيه  صادي بر حا صادیزیر با توجه به نتایج دار دارد: رشد اقت شد اقت سود خاص تاثیر  معیار ر شیه  بر حا

 آید.دومین معیار موثر بر حاشیه سود خاص به شمار مي 0.46داشته و از بین معیارها، با امتیاز 

ر حاشیه سود خاص تاثیر ب معیار ریسک اعتباریزیر با توجه به نتایج  دار دارد:ریسک اعتباري بر حاشيه سود خالص تاثير معنی -

 آید.سومین معیار موثر بر حاشیه سود خاص به شمار مي 0.30داشته و از بین معیارها، با امتیاز 

سود خالص تاثير معنی - شيه  شته و از  معیار نرخ تورمزیر با توجه به نتایج دار دارد: نرخ تورم بر حا سود خاص تاثیر دا شیه  بر حا

 آید.چهارمین معیار موثر بر حاشیه سود خاص به شمار مي 0.29بین معیارها، با امتیاز 

حاشیه سود خاص تاثیر داشته و  بربانک  اندازهمعیار  با توجه به نتایج زیردار دارد: بانک بر حاشيه سود خالص تاثير معنی اندازه -

 آید.ميپنجمین معیار موثر بر حاشیه سود خاص به شمار  0.24از بین معیارها، با امتیاز 

شیه های نوین بانكي فنآوریمعیار زیر با توجه به نتایج دار دارد: هاي نوین بانکی بر حاشيه سود خالص تاثير معنیفنآوري - بر حا

 آید. ششمین معیار موثر بر حاشیه سود خاص به شمار مي 0.24سود خاص تاثیر داشته و از بین معیارها، با امتیاز 

بر حاشیه سود خاص تاثیر داشته و از بین  معیار بازار بانكيزیر با توجه به نتایج  دارد:بازار بانکی بر حاشيه سود خاص تاثير معنی -

 آید.هفتمین معیار موثر بر حاشیه سود خاص به شمار مي 0.22معیارها، با امتیاز 

سمیرنوف سي نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون ا صفر در این آزمون نرمال بودن توزیع كل-برای برر شود. فرض  ستفاده مي  موگروف ا

سا  معني ست. اگر  شده و نتیجه مي 0.05داری آزمون از متغیر ا صفر پذیرفته  شد فرض  شتر با گیریم كه توزیع متغیر مورد نظر نرمال بی

 باشد. مي

 از توزیع نرمال هانتایج آزمون اسمیرنوف ا كلموگروف جهت بررسي پیروی داده 1.3 جدول

ن  متغيرها ير م ماره اسممم قدار آ -م

 کلموگروف

 سطح معناداري

 0.072 2.573 هزینه های عملیاتي

 0.066 2.682 اندازه بانک

 0.087 3.010 ریسک اعتباری

 0.152 2.516 نرخ تورم

 0.096 3.124 رشد اقتصادی

 0.416 2.541 بازار بانكي

 0.307 1.248 های نوین بانكيفنآوری

 ماتریس ارجحیت نسبي معیارهای كلي2.3جدول 

معیارهای 

 كلي

هزینه 

هاااااای 

 عملیاتي

اندازه 

 بانک

ریسک 

 اعتباری

ناارخ 

 تورم

رشاااد 

 اقتصادی

بازار 

 بانكي

 فنآوری

های نوین 

 بانكي

هاازیاانااه 

هااااااااای 

 عملیاتي

1 0.5 2 0.25 3 4 0.25 

انااااادازه 

 بانک
2 1 0.75 0.5 2 4 0.5 

ریساااک 

 اعتباری
0.5 1.33 1 4 1 2 2 
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 3 1 0.5 1 0.25 2 4 نرخ تورم

رشاااااد 

 اقتصادی

0.33 0.5 1 2 1 0.5 1 

بااااااازار 

 بانكي

0.25 0.25 0.5 1 2 1 4 

-فنااآوری

ین  نو هااای 

 بانكي

4 2 0.5 0.33 1 0.5 1 

 های عملیاتيزیرمعیارهای هزینهماتریس ارجحیت نسبي . 3.3جدول 

ماادیااریاات  های عملیاتيهزینه

 بهینه منابع

 ناامااودنكاام

 زاید های هزینه

نه -كاهش هزی

 های خدمات بانكي

 3 0.25 1 مدیریت بهینه منابع

 2 1 4 زاید های هزینه نمودن كم

نه مات كاهش هزی خد های 

 بانكي
0.33 0.5 1 

 زیرمعیارهای اندازه بانکماتریس ارجحیت نسبي . 3. 4جدول

انااااادازه  اندازه بانک

 شبكه شعبه

تعداد كافي كاركنان 

 رسانيجهت خدمت

تااعااداد 

شااااعااب 

 مدرن

 0.5 0.33 1 اندازه شبكه شعبه

هت  نان ج كارك كافي  عداد  ت

 رسانيخدمت
3 1 4 

 1 0.25 2 تعداد شعب مدرن

 زیرمعیارهای ریسک اعتباریماتریس ارجحیت نسبي . 3. 5جدول

-كنترل كفایت سرمایه ریسک اعتباری

هاااااااای 

 داخلي

شتریان و  سا  اعتباری م ارزیابي 

 كافياخذ تضمینات 

 1 0.5 1 كفایت سرمایه

 0.25 1 2 های داخليكنترل

ضمینات  شتریان و اخذ ت سا  اعتباری م ارزیابي 

 كافي
1 4 1 

 زیرمعیارهای نرخ تورمماتریس ارجحیت نسبي . 3. 6جدول

هش  نرخ تورم یش و كااا فزا ا

ناگهاني قیمت خدمات 

 بانكي

آمادگي داشااتن بانک جهت 

 مقابله با ركورد تورم

های ساایاساات

 بانک مركزی

 0.25 3 1 افزایش و كاهش ناگهاني قیمت خدمات بانكي

 2 1 0.33 آمادگي داشتن بانک جهت مقابله با ركورد تورم

 1 0.5 4 های بانک مركزیسیاست
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 زیرمعیارهای رشد اقتصادیماتریس ارجحیت نسبي .3. 7جدول

یت رشد اقتصادی ما های میزان ح

 هادولتي از بانک

یتمیزان  عال های بین ف

 بانكي با سایر كشورها

نک  با بار  میزان اعت

 الملليدر سا   بین

 3 2 1 هاهای دولتي از بانکمیزان حمایت

 0.25 1 0.5 های بین بانكي با سایر كشورهامیزان فعالیت

 1 4 0.33 الملليمیزان اعتبار بانک در سا   بین

 حاسبه وزن نسبیم 4.1
 هایشاخص از یک اولیه هر امتیاز ابتدا گزینه ها)شاخص ها(، نسبي وزن تعیین برای زیرمعیارها، و كلي معیارهای نسبي وزن تعیین از پس
 سدس شده، تعیین 5مالوب  بسیار تا 1نامالوب  بسیار از طیفي به صورت دلفي گروه اعضاء توسط زیر معیارها، و معیارها به توجه با ارزیابي

 برای محاسبه وزن نسبي از روششد.  محاسبه ها آن نسبي وزن نهایت در و گردید نرمال ستوني روش مجموع به شده داده امتیازات از یک هر

در ادامه وزن نسبي معیارهای كلي و . از میان این روش ها بیشتر از روش بردار مقادیر ویژه استفاده مي شود. شود های مختلفي استفاده مي

 .زیرمعیارها محاسبه شده است

 نسبي معیارهای كلي وزن 4.1جدول 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

بیشااترین تاثیر را دارد همچنین دومین معیار كه  0.471های عملیاتي با امتیاز نرمال شااده شااود كه هزینهمشاااهده مي 1-4در جدول 

 0.304با امتیاز  ریسک اعتباریاست. سومین معیار، معیار  0.464تاثیری بیشتری نسبت به بقیه معیارها دارد، معیار رشد اقتصادی با امتیاز 

اساات و شااشاامین معیار،  0.242اساات و پنجمین معیار، معیار اندازه بانک با امتیاز  0.294 بوده و چهارمین معیار، معیار نرخ تورم با امتیاز

 است. 0.225است و هفتمین معیار، معیار بازار بانكي با امتیاز  0.241با امتیاز  های نوین بانكيفنآوریمعیار 

 هزینه های عملیاتي معیارهایزیر نسبي  وزن4.2جدول

 نرمال شده وزن های هزینه های عملیاتي

 0.238 مدیریت بهینه منابع

 0.417 زاید های هزینه نمودن كم

 0.225 های خدمات بانكيكاهش هزینه

                           

 زیرمعیارهای اندازه بانکنسبي  وزن 4.3جدول 

 وزن های نرمال شده اندازه بانک

 0.616 اندازه شبكه شعبه

 0.528 رسانيتعداد كافي كاركنان جهت خدمت

 0.345 تعداد شعب مدرن

 

 

 

 وزن های نرمال شده معیارهای كلي

 0.471 هزینه های عملیاتي

 0.242 اندازه بانک

 0.304 ریسک اعتباری

 0.294 تورم نرخ

 0.464 رشد اقتصادی

 0.225 بازار بانكي

 0.241 های نوین بانكيفنآوری
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 زیرمعیارهای ریسک اعتبارینسبي  وزن  4.4جدول 

 وزن های نرمال شده ریسک اعتباری

 0.334 كفایت سرمایه

 0.516 های داخليكنترل

 0.610 ارزیابي سا  اعتباری مشتریان و اخذ تضمینات كافي

                                             

 آورده شده است. 5-4ها و حدی در جدول صورت عددی نرمال شده به وسیله معیار به معیار نیز  7 در  هابندیاولویت برتری نهایي نتایج

 متغیرها هابندیاولویت برتری نهایي نتایج4.5جدول 

 
 

بیشااترین تاثیر را دارد همچنین دومین معیار كه  0.47های عملیاتي با امتیاز  نرمال شااده شااود كه هزینهدر این جدول مشاااهده مي   

صادی با امتیاز شد اقت سبت به بقیه معیارها دارد، معیار ر شتری ن سک اعتباری با امتیاز  0.46تاثیری بی سومین معیار، معیار ری ست.   0.30ا

های اساات. شااشاامین معیار، فنآوری 0.24متیاز اساات. پنجمین معیار، اندازه بانک با ا 0.29بوده و چهارمین معیار، معیار نرخ تورم با امتیاز 

شد نتایج نهایي 0.22ترین معیار، معیار بازار بانكي با امتیاز بوده و پایاني 0.24نوین بانكي با امتیاز  ست. بنابر آنچه گفته  ساس ا  تحلیل برا
 است. عملیاتي به عنوان معیار برتر شدههای گیری به  انتخاب معیار هزینهتصمیم به منجر  AHPها بر اساس روشگره و معیارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rassjournal.ir/


 369-378، ص 1395، پاییز  7رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 
 

 گيري کلی پژوهشنتيجه. 5.1 
 هایكس پوشیده نیست. بانکباشند كه اهمیت آن بر هیچها ميای هر كشور، بانکهای اقتصادی و نیز سرمایهترین بخشیكي از مهم    
 رشد محرک موتور عنوان به هابانک عبارت دیگر به .دارند اقتصادی هایبنگاه مالي تأمین در كلیدی نقش سرمایه گسترده بازار غیاب در كشور

سعه و صاد تو شي اختالل و ناكارآمدی هرگونه و شده محسوب اقت شرایط نا صادی نامالوب از  ستقیم طور به تواندمي اقت ستقیم یا و م  غیرم
شوک قرار تأثیر تحت را هاآن عملكرد سود بانکهای دهد. بنابراین برای مقابله با  شیه  صادی و بهبود عملكرد و باالبردن حا ستفاده از اقت ها ا

ستراتژی سایر متغیرهای محیاي، تعریف و مشخص كردن تأثیرات هر ا صادی و  سناریوهای مختلف اقت سي احتمال وقوع  شامل برر ها مالي 

دالت نسااابي و ارزیابي متغیرهای كه قابلیت افزایش های جایگزین، درک مباها، در نظر گرفتن پاساااخكدام از این متغیرها بر فعالیت بانک

وجود آمده برای آینده، تصمیمات مختلف در مورد متغیرهای مختلفي كه رسد. براساس این تصاویر بهنظر ميسودآوری را دارند، ضروری به 

تغییرات  با محیط یک در را زمانهم و هچندگان تصاامیمات باید هامالي بانک شااود. بنابراین مدیرانها هسااتند اتخاذ ميتحت كنترل بانک

 تغییر حال در مداوم صورت محیط به كه جایيآن از .گذاشت خواهند تاثیر دیگر تصمیمات بر تصمیمات این از كدام هر .كنند اتخاذ همیشگي

 باید هابانک واقعي دنیای گیرند. در قرار نظر تجدید و مورد ارزیابي دایم طور به اطالعات جدیدترین بر اساس باید شده اتخاذ تصمیمات است،
هایي از قبیل شاااخصدهد كه نشااان ميحاصاال از پژوهش  پیدا كند. نتایج یكدیگر به مختلف مالي هایتئوری دادن ارتباط را برای راهي

شده هزینه صادی با امتیاز 0.47های عملیاتي با امتیاز نرمال  شد اقت سک اعتباری با 0.46، معیار ر ، معیار نرخ تورم با  0.30امتیاز ، معیار ری

بر حاشیه سود  0.22و معیار بازار بانكي با امتیاز  0.24های نوین بانكي با امتیاز ، معیار فنآوری0.24، معیار اندازه بانک با امتیاز  0.29امتیاز 

 منجر  AHPها بر اساس روشگره و معیارها یلتحل براساس بنابر آنچه گفته شد نتایج نهایي باشند.خالص به ترتیب دارای بیشترین تاثیر مي

 .است های عملیاتي به عنوان معیار برتر شدهانتخاب معیار هزینهگیری به تصمیم به
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 و مراجع منابع
 

 (. آمار و كاربرد آن در مدیریت جلد دوم، انتشارات سمت.1383آذر، عادل، مومني ، منصور ) [1]

 روی بر عادی سهام ارزش بازار به دفتری ارزش نسبت و شركت اندازه تأثیر بررسي با (. راباه1382) غالمرضا دشتي، درخشنده، [2]
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