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اولويت بندي عوامل موثر بر تامين منابع مالي در بانک مهر اقتصاد استان اصفهان به
روش AHP

مهدی فدائي

9

حجت اله اسماعیلی

2

تاريخ دريافت ،9315/60/39 :تاريخ بازنگری ،9315/61/91 :تاريخ پذيرش9310/69/21 :

چکيده
اين پژوهش با هدف اولويت بندی عوامل موثر بر تامین منابع مالي در بانک مهر اقتصاد استان اصفهان به
روش ( AHPتحلیل سلسله مراتبي) انجام گرفته است .اين تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر
ماهیت ،توصیفي -پیمايشي است .جامعه آماری پژوهش کلیه مديران ستادی و اجرايي بانک مهر اقتصاد
در شهر اصفهان است که تعداد  93نفر از بین آن ها بوسیله نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و برای
گردآوری اطالعات از پرسشنامه مقايسات زوجي استفاده شد که روايي آن بوسیله خبرگان دانشگاهي و
بانکداری تايید شد .جهت تجزيه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای ( Expert Choice11جهت انجام
تحلیل سلسله مراتبي) و( SPSS 23جهت محاسبه میانگین) استفاده شد .نتايج تحقیق نشان داد که معیار
سیاست های بانک مرکزی بیشترين سهم ،و معیار محدوديت های شرعي و قانوني ،کمترين سهم را در
تصمیم گیری داراست؛ همچنین نرخ سود پرداختي به سپرده ها با در نظرگرفتن کلیه شاخص ها به عنوان
تاثیرگذارترين عامل بر تجهیز منابع بانکي و کیفیت خدمات کم اثر ترين عامل است.

واژههاي کليدي :فرايند تحلیل سلسله مراتبي ،تجهیز منابع مالي ،عوامل موثر بر تجهیز منابع مالي.
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1ـ مقدمه
امروزه بانکداری يکي از با اهمیت ترين بخش های اقتصاد به شمار مي آيد .بانک ها ،از يک طرف ،با
سازماندهي دريافت ها و پرداخت ها ،امر مبادالت تجاری و بازرگاني را تسهیل مي کنند و موجب
گسترش بازارها مي شوند؛ از طرف ديگر ،با تجهیز پس اندازهای ريز و درشت و هدايت آن ها به سمت
بنگاه های تولیدی ،زمینه های رشد و شکوفايي اقتصاد را فراهم مي آورند .در بانکداری نوين ،مشتريان
برای سپردن وجوه خود به بانک ها انگیزه های متفاوتي دارند .بنابراين شايسته است در بازار رقابت
کنوني که با خصوصي شدن تعداد زيادی از بانک های دولتي همراه است ،بانک ها هر چه سريع تر برای
جذب منابع از يک سو و حفظ مشتريان خويش از سوی ديگر چاره انديشي نمايند .موفقیت در جذب
منابع مالي در فعالیت های بانک ها مي تواند عاملي برای موفقیت در ساير زمینه ها باشد ،با توجه به وظیفه
نظام بانکي در تجهیز منابع مالي و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی ،هرچه نظام بانکي در تجهیز
منابع مالي و تخصیص آن در فضای رقابتي و به صورت کارآتری عمل نمايد ،مي توان شاهد کاهش
هزينه های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر اين صورت ،عدم کارآيي نظام
بانکي در تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالي منجر به اتالف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی مي
گردد .جذب منابع مالي برای هر بانک و سیستم بانکي هم به عوامل برون سازماني و هم به عوامل درون
سازماني مربوط مي شود ،لذا شناخت اين عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آنها برای موفقیت در
اين زمینه مهم و اساسي است .در اين پژوهش تالش مي شود با بررسي عوامل موثر بر تامین منابع مالي
در بانک مهر اقتصاد،اين عوامل را به روش تحلیل سلسله مراتبي اولويت بندی نموده و معیارهايي را در
اختیار مديران مالي قراردهد تا بتوانند در اين زمینه بهتر تصمیم گیری نمايند .سازماندهي تحقیق بدين
صورت است که پس از بیان مقدمه ،بیان مسأله ،مباني نظری تحقیق و پیشینه آن شده است .در ادامه
روش تحقیق مورد بررسي قرار گرفته و پس از بیان عوامل مؤثر بر روش تأمین مالي و اولويت های آنها
از ديد کارشناسان نتايج تحقیق مورد بحث قرار خواهد گرفت.
 .2بيان مسأله
کمبود سرمايه در مباحث اقتصادی ،از مهمترين عوامل توسعه نیافتگي مطرح شده است .به عبارت ديگر،
رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمايه امکان پذير نخواهد بود .به گونه ای که بسیاری از متفکران
دلیل توسعه نیافتگي بسیاری از کشورها را کمبود درآمد و پس انداز و در نتیجه ،سرمايه گذاری ناکافي
مي دانند .روش های متعدد و رويکردهای متنوع موجود در حوزه تامین مالي ،گزينه ها و تصمیمات
متفاوتي را در اختیار قرار مي دهد که خود مي تواند موجبات پیچیدگي بیشتر اين فرايند را سبب
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شود(شباني .)9311،گرچه عواملي چون صنعتي شدن جوامع ،گسترش و تحول در فعالیت های اجتماعي
و در نتیجه پديدار شدن نیازهای جديد از عوامل مهم و اثر گذار در ايجاد و گسترش نهادهای مالي بوده
اند ولي توسعه و پیشرفت های اقتصادی نیز يکي از مهمترين عوامل در گسترش و تحول اين نهادها به
شمار مي روند ،در واقع نهادهای مالي جهت تسهیل در پیشرفت های ديگر نهادهای اقتصادی شکل
گرفته اند و لذا مي توان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالي پیشرفته همراه با به کارگیری روش
های نوين ،با درجه توسعه يافتگي يک کشور ارتباط مستقیم دارد .در اين شرايط جذب بیشتر منابع مالي
و رقابت مؤثر در جذب اين منابع توسط گروه های مختلف بانکي از موضوعاتي است که مورد توجه
نهاد های مالي و اعتباری قرار داشته و دارد .البته گرچه بالفاصله پس از انقالب با حذف بانک های
خصوصي ،همة گروه های بانکي زير نظر دولت اداره شدند ،ولي کم و بیش در جذب بیشتر منابع مالي با
يکديگر به رقابت پرداخته اند .امروزه به جز رقابت بین گروه های بانکي دولتي و خصوصي موجود،
ايجاد بانک های خصوصي جديد ،مؤسسات مالي و اعتباری جديد و همچنین گسترش دامنه فعالیت
مؤسسات قرض الحسنه نیز مزيد بر علت شده و لذا در سیستم بانکي کشور در جذب منابع مالي به رقابت
پرداخته اند(رازاني .)9312،مسأله مهم در نظام پولي و بانکي ،نحوه تجهیز منابع مالي و سپس تخصیص و
توزيع آن در بخش های مختلف اقتصاد و بین فعاالن اقتصادی و نیز مسیرهايي است که حجم پول
موجود وارد سیستم اقتصادی شده و در آن گردش مي کند .يکي از بزرگترين چالش های بانک ها،
کمبود منابع مالي برای تامین نیازهای سرمايه ای است .با توجه به وظیفه نظام بانکي در تجهیز منابع مالي
و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی ،هرچه نظام بانکي در تجهیز منابع مالي و تخصیص آن در فضای
رقابتي و به صورت کارآتری عمل نمايد ،مي توان شاهد کاهش هزينه های تولید و بهبود امر تولید و
اشتغال و رشد اقتصادی بود؛ در غیر اين صورت ،عدم کارآيي نظام بانکي در تجهیز و تخصیص بهینه
منابع مالي منجر به اتالف منابع و دامن زدن به رکود اقتصادی مي گردد .آگاهي نسبت به معیارهای
انتخاب يک بانک توسط مشتريان ،به بانک ها کمک مي کند که استراتژی های بازاريابي مناسبي برای
جذب مشتريان جديد و حفظ مشتريان کنوني شناسايي کنند .در حقیقت ،رقابت رو به رشد و تشابه
خدمات ارائه شده توسط بانک ها ،اين مورد را به طور فزآينده ای آشکار مي سازد ،چرا که اين
فاکتورها مالك اساسي مشتريان در انتخاب محصوالت مهیاکنندگان خدمات مالي مي باشد .در نتیجه
موضوع اين که مشتريان چگونه بانک ها را انتخاب مي کنند ،توسط محققان مورد توجه قرار گرفته
است(رمضاني .)9315،سرمايه مالي سرمايه ايست که بانک ها در اختیار دارند و صاحبان صنايع آن را به
کار مي برند .برای تامین مالي ،شیوه های مختلفي وجود دارد ،که هر يک دارای مزايا و معايبي است و
انتخاب شیوه ی بهینه و مطلوب با در نظر گرفتن تمامي عوامل ،تصمیمي مهم و سرنوشت ساز ،تلقي مي
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گردد .تجهیز منابع همواره اصلي ترين وظیفه سیستم بانکي بوده است .بانک ها وجوه مازاد را جمع
آوری و با دادن وام به متقاضیان ،وظیفه سنتي خود يعني واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام
گیرندگان ايفا مي نمايند .معموالً در فعالیت های يک بانک ،جذب منابع مالي از اهمیت بسیار زيادی
برخوردار است ،زيرا موفقیت در اين زمینه مي تواند عاملي برای موفقیت در ساير زمینه ها باشد ،جذب
منابع مالي برای هر بانک و سیستم بانکي هم به عوامل برون سازماني و هم به عوامل درون سازماني
مربوط مي شود ،لذا شناخت اين عوامل و میزان تأثیرگذاری هر کدام از آن ها برای موفقیت در اين
زمینه مهم و اساسي است(منصف و منصوری .)9311،تحقیقات معدودی در زمینه اولويت بندی عوامل
مؤثر بر تجهیز و تامین منابع مالي در بین بانک ها انجام گرديده است .شرايط خاص استان اصفهان ،از
لحاظ زيرساخت های آموزشي ،فرهنگي و نگرش های مذهبي به خصوص در حوزه کسب و کار و
فعالیت های اقتصادی ،مي طلبد که تحقیقاتي با در نظر گرفتن اين شرايط ويژه در محیط اقتصادی استان
و باالخص بانک ها صورت گیرد .با عنايت به اين شرايط ،محرك هايي که سبب گرايش افراد به سمت
بنگاه های اقتصادی و به خصوص بانک ها مي گردد ،اگر چه ممکن است همان محرك های ساير
مناطق کشور باشد؛ اما به نظر مي رسد وزن هر کدام از عوامل و اولويت بندی آنها تفاوت های قابل
تأملي با ساير مناطق داشته باشد .بر اين اساس در پژوهش حاضر هدف آن است که عمده ترين و مهم
ترين عوامل مؤثر بر تامین و تجهیز منابع مالي در بانک مهر اقتصاد مورد بررسي و تحلیل قرار گیرد .اين
تحقیق به دنبال پاسخگوئي به اين سوال اصلي است که مهمترين عوامل موثر بر تجهیز منابع مالي در
شعب بانک مهر اقتصاد استان اصفهان برحسب اهمیت و اولويت کدام اند؟
 .3مباني نظري
فرايند تامین مالي ،از رويدادهايي است که در چرخه عمر يک واحد تجاری ،برای ادامه ی حیات و
توسعه ی فعالیت ها ،بارها و بارها اتفاق مي افتد .برای تامین مالي ،شیوه های مختلفي وجود دارد ،که هر
يک دارای مزايا و معايبي است و انتخاب شیوه ی بهینه و مطلوب با در نظر گرفتن تمامي عوامل،
تصمیمي مهم و سرنوشت ساز ،تلقي مي گردد(ابزری و همکاران .)9310،در عصر حاضر بانک ها برای
تجهیز منابع مالي نیاز به تغییرات اساسي در محصوالت و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار
سنتي بانکداری نمي توانند در عرصه های جهاني به تجهیز منابع بپردازند .در بانکداری نوين ،بانک ها در
زمینه های مالي غیربانکي ،خدمات متعددی به مشتريان ارائه مي دهند و ارائه خدمات نوين مانند
بانکداری سرمايه گذاری ،انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده منابع جديدی به بانک ها سرازير
شود و در واقع در بانکداری نوين ،بخش عمده ای از منابع از طريق فعالیت های غیربانکي به دست مي
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آيد و عوامل تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولي حتي برای هر يک از شعب يک گروه بانکي متفاوت باشد.از
طرفي با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتي شدن کشورها در جذب منابع مالي ،تغییرات چشمگیری به
وجود آمده است ،به نحوی که شبکه های اتوماسیون بانکي و بانکداری اينترنتي يکي از مهم ترين راه
های تجهیز منابع مالي برای بانک ها شده اند .در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و
مؤسسات مالي برای جذب بیشتر منابع ،تسلط بر عوامل موثر بر تجهیز منابع مالي اهمیت ويژه ای يافته
است .عوامل سخت افزاری و نرم افزاری متعدد باعث مي شوند که جذب منابع مالي در بانک ها با
روشي صحیح و در مسیری مناسب انجام گیرد(پورکاظمي .)9315،سه منبع عمده تامین منابع مالي برای
بانک های تجاری وجود دارد.9 :جذب سپرده از اشخاص حقیقي و حقوقي (اولین منبع و عمده ترين
منبع تامین مالي در بانک های تجاری است و به چند دسته تقسیم مي شود :سپرده های ديداری؛ سپرده
های پس انداز؛ سپرده های مدت دار و سپرده های قرض الحسنه)  .2اخذ وام از بانک مرکزی و ساير
بانک ها  .3انتشار و فروش سهام عادی ،سود انباشته و اندوخته ها (شباني.)9312 ،
در يک تقسیم بندی کلي عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکي را مي توان به دو دسته عوامل درون سازماني
و برون سازماني تقسیم نمود :عوامل برون سازماني عوامل غیر قابل کنترل مديريت بانک است و عواملي
نظیر نرخ تورم ،نرخ رشد عرضه پول ،درآمد ملي ،رشد اقتصادی ،نرخ رشد تولید ناخالص داخلي و
سیاست های بانک مرکزی را شامل مي شود .عوامل درون سازماني را در يک تقسیم بندی کلي مي
توان به عوامل خدماتي ،عوامل مالي ،عوامل ارتباطي و انساني ،عوامل فیزيکي تقسیم نمود(دايي کريم
زاده)9311،؛ که اين پژوهش به بررسي عوامل دروني موثر بر تامین منابع مالي در بانک ها مي پردازد.
عوامل دون سازماني شامل -9 :عوامل خدماتي -2 ،عوامل مالي -3 ،عوامل ارتباطي و انساني و  -4عوامل
و شرايط فیزيکي.
 -1-3عوامل خدماتي
الف :تنوع خدمات بانکي :بهبود خدمات و تنوع سازی آن در سیستم بانکي مي تواند هم به سودآوری و
بهره وری بانک ها بیانجامد و هم باعث جذب منابع بیشتر شود .از اين رو بايستي خدمات بانکي را بهبود
بخشید و راهي است که تمام بانک های موفق دنیا آن را آزموده و نتیجه هم گرفته اند .بانک ها برای
ارائه ی خدمات نوين و محصوالت جديد نیاز به بازاريابي نوين علمي دارند .شناسايي مشتريان و نیازهای
متنوع آن ها با بازاريابي نوين امکان پذير است .در بانکداری نوين ،بانک ها برای شناسايي مشتريان و
نیازهای آن ها دست به بازاريابي تک به تک و بازاريابي بر اساس پايگاه داده ها میزنند .بازاريابي تک به
تک ،يعني ايجاد و مديريت رابطة فردی با تک تک مشتريان (تحويلداری.)9310،
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ب :کیفیت خدمات بانکي :با توجه به ويژگي ناملموس بودن خدمات ،يکي از راه هايي که يک بانک
مي تواند با توسل بدان خود را از ساير رقبا متمايز کند ،ارائه کیفیت خدماتي برتر نسبت به آنهاست .ارائه
خدمات با کیفیت ،موجب ايجاد مزيت رقابتي برای بانک شده و سرانجام سود باالتری را به ارمغان م
يآورد .برای دستیابي به اين هدف کافي است به انتظارات مشتريان از کیفیت خدمات ،پاسخ مناسبي داده
شده يا از آن پیشي گرفته شود(دايي کريم زاده.)9315،
ج :خدمات بانکداری الکترونیکي :بانکداری الکترونیکي شامل تمام کانال های الکترونیکي است که
مشتريان برای دسترسي به حساب های خود و نقل و انتقال وجه بین حساب ها و يا پرداخت صورت
حساب های خود از آن استفاده مي کنند .اين کانال ها شامل :اينترنت ،موبايل ،تلفن ،تلويزيون ديجیتال و
دستگاه های خودپرداز است(دندپاني .)2661،9توجه روزافزون بانک های بزرگ در کشورهای توسعه
يافته و کشورهای در حال توسعه به ارائه خدمات بانکي از طريق کانال های الکترونیکي و توسعه بانک
ها و مؤسسات مالي مجازی ،موجب افزايش رقابت در صنعت بانکداری شده است ،به طوری که ساير
بانک ها نیز در صدد توسعه رويکردهای مختلف بانکداری الکترونیک برآمده اند(متیال2و
همکاران.)2663،
د :مهارت های تخصصي کارکنان :استفاده ازکارکنان مجرب و با روابط عمومي مناسب که دارای
سوابق وتحصیالت مرتبط باشند به منظورکاهش میزان اختالف عملکرد بانک با انتظارات مشتريان
درخصوص ارائه خدمات ،حائز اهمیت است .زيرا که ارائه خدمات بانکي بستگي مستقیم به قابلیت
نیروی انساني شاغل در اين صنعت داشته و يکي از مؤلفه های اساسي افزايش و ارتقای کارايي محسوب
مي شود(يزداني دهنوی)9314 ،
 -2-3عوامل مالي
الف :تسهیالت پرداختي :وظیفه اصلي بانک ها واسطه گری وجوه است ،به اين معني که از يک سو
وجوه را از سپرده گذاران دريافت کرده و از سوی ديگر ،اين وجوه را در قالب تسهیالت به متقاضیان
پرداخت مي کنند .دارندگان وجوه مازاد ،با سپرده گذاری در بانک عمال وجوه خويش را به بانک
قرض داده و نرخ سود معیني دريافت مي کنند .متقاضیان تسهیالت نیز در ازای پرداخت سود معیني از
بانک ها قرض مي گیرند .طبیعي است که مابه التفاوت بهره پرداختي به سپرده گذاران و سود دريافتي از
گیرندگان تسهیالت ،سود بانک را تشکیل مي دهد(يزداني دهنوی)9314 ،
1- Dandapani
2- Mithila
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ب :نرخ سود پرداختي به سپرده ها :سپرده گذاری مردم نزد بانک ها از دو لحاظ دارای اهمیت مي باشد؛
اول آن که پولي که مردم به بانک ها مي سپارند ،قدرت وام دهي بانک ها را افزايش مي دهد و لذا
بانک ها مي توانند از محل پس اندازهای جمع آوری شده وام های جديد بیشتری در جهت امور تولیدی
و سرمايه گذاری تامین کنند .دومین اهمیت افزايش سپرده های مردم نزد بانک ها اين است که وقتي
مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک نگهداری نموده و کمتر برای خرج آن اقدام نمايند ،از حجم
پول در گردش کاسته شده که اين امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزايش قدرت خريد مردم مي
گردد(خضرا)9315،
ج :جوائز پرداختي به سپرده گذاران قرض الحسنه :قرعه کشي شبکه بانکي بايستي به نحو مطلوبي در
جذب نقدينگي مردم و هدايت سرمايه های سرگردان به سوی بانک ها مؤثر باشد و از سوی ديگر
انتظارات سپرده گذاران حساب های قرض الحسنه اغلب برآورده شود .همچنین میزان جوايزی که بانک
ها در نظر مي گیرند ،بايستي نسبت به سپرده های مردمي در خور توجه باشد(حسیني)9311،
 -3-3عوامل ارتباطي و انساني
الف :تبلیغات :امروزه يکي از شاخص های تضمین سوددهي واحد های تولیدی و بنگاه های تجاری ارائه
طرح های موفق تبلیغات است .هدف تبلیغات عبارت است از تشريح جايگاه و معرفي توانمندی های
يک بانک و ايجاد روشنگری های الزم در مورد شرايط و موقعیت منحصر به فرد آن بانک در زمینه
ارائه خدمات به مشتريان .يک تبلیغ بانکي چه راديويي و چه تلويزيوني بايد خود را در بین تبلیغات ديگر
جای دهد ،سپس بايد ارتباط خود را با مخاطب برقرار سازد .در عین حال ،تبلیغ خدمات بانکي بايد به
نحو موفق و درستي آن را معرفي کند(حسیني.)9316،
ب :رفتار و نحوة برخورد کارکنان بانک با مشتريان :امروزه سازمان هايي در عرصه رقابت موفق تر
خواهند بود که در برآوردن نیازها و خواسته های مشتريان گوی سبقت را از ساير رقبای بازار بربايند ..با
توجه به اين که صنعت بانکداری از ارکان اصلي هر اقتصادی به حساب مي آيد و مشتريان نقش کلیدی
در آن دارند ،مهارت های ارتباطي و روابط انساني مطلوب مديران و کارکنان باعث ايجاد احساسات
خوشايند و مؤثر و مثبت در مشتريان گرديده و کمک مؤثری است تا نقش خود را در انجام بهتر وظايف
و جذب بیشتر مشتريان به نحو مطلوب ايفاء نمايند(صفری)9312،
ج :اطالع رساني مناسب و ارائه آموزش به مشتريان :اطالع رساني و ارائه آموزش های الزم به مشتريان را
مي توان از زوايای مختلفي بررسي نمود .ولي آنچه که بیشتر ازهمه ،الزم و ضروری جلوه مي کند
يادگیری و آموزش خدمات بانکداری الکترونیک است .مزايای اطالع رساني مناسب و ارائه آموزش به
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مشتريان نه تنها منجر به کاهش هزينه ها مي شود بلکه مي توان به آثار اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي
همچون کاهش هزينه چاپ اسکناس ،بهداشت و کنترل اشاره نمود(خضرا)9315،
د :ويژگي های فردی مناسب کارکنان :کارکنان بانک ها نیز همانند ساير افراد جامعه دارای روحیات و
ويژگي های فردی منحصر به فرد خويش هستند ولي آنچه که بیشتر نمود پیدا مي کند اثر اين ويژگي ها
بر مشتريان بانک است که به نحو فزاينده ای باعث جذب بیشتر مشتريان در شعب بانک مي شود .ويژگي
های فردی مناسبي همچون ظاهر مناسب و مرتب ،توجه به نظرات مشتريان ،امانت داری و صداقت ،مردم
داری و تواضع بايستي همواره مدنظر کارکنان و پرسنل بانک قرار گیرد(دايي کريم زاده.)9315،
 -4-3عوامل و شرايط فيزيکي
الف :محل استقرار شعب بانک :باتوجه به افزايش و شدت رقابت ،ارائه خدمات در مکان و محل های
مورد نظر مشتريان عاملي تعیین کننده درجذب و نگهداری مشتريان است .به همین دلیل امروزه بانک ها
و ديگر سازمان های خدماتي به ايجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته اند تا ضمن ارائه خدماتي بهتر،
حوزه وسیع تری را تحت پوشش قراردهند (روستا.)9316،
ب :تعداد شعب بانک :طي سال های اخیر و به ويژه با ورود بانک های خصوصي به عرصه فعالیت شاهد
رقابتي شديد در تأسیس شعبه های بانکي بوده ايم که اين وضعیت که بیشتر جنبه رقابتي پیدا کرده است.
در اين شرايط بانکي موفق است که بتواند با آينده نگری تعادل منطقي و مناسبي را بین توسعه فیزيکي و
توسعه مجازی خود فراهم کند تا در رقابت های آينده که قطعا تعداد شعب شاخص مهمي در آنها نیست
موفق تر عمل کند(خضرا.)9315،
ج :طراحي و زيبايي فضای داخلي و خارجي شعب :يک محیط خوب مي تواند بر رشد ارزش های
کارکنان و افزايش توان و بهره وری آنان اثرگذار باشد .با متنوع شدن فعالیت های بانکي ،سازماندهي
محیط کار و ايجاد محیطي آرام و بهره ور در سازمان ها به صورتي که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی
انساني ،شادابي آن ها ،کاهش افسردگي ها ،رشد خدمات مثبت و در نهايت دستیابي به بهره وری مورد
نظر شود ،ضروری به نظر مي رسد .در بانک داری نوين ،اين امر از دغدغه های مديران اجرايي و مديران
ارشد بانک ها است .بانک ها برای جذب بیشتر منابع مالي مشتريان ،مي بايست به محیط های کاری
مناسب که دارای شاخص های محیط کاری از نظر فیزيکي ،رواني و اجتماعي باشد ،مجهز
شوند(عباسقلي پور.)9311،
د :امکانات فیزيکي شعب بانک :امکانات فیزيکي شعب بانک باعث سهولت فعالیت مشتريان و کارکنان
شعب بانک مي شود .امکانات و ويژگي های فیزيکي مختلفي را بانک بايستي مد نظر داشته باشد که مي
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توان به برخي از اين موارد اشاره نمود :داشتن فضای کافي شعبه برای ارائه خدمات ،مبلمان مناسب جهت
سالن انتظار مشتريان ،سهولت دسترسي به وضعیت حساب توسط مشتری ،سهولت پارك خودرو مشتری،
امکان استفاده از دستگاه خودپرداز و دسترسي مناسب به ملزومات موردنیاز(عبدالباقي و همکاران،
.)9313
 -4معيارهاي تصميمگيري
بهترين ابزار تأمین مالي با توجه به شرايط داخلي شرکت و منبع تأمین مالي کننده متفاوت است و انتخاب
آن با در نظر گرفتن اين شرايط و معیارها امکان پذير است .معیارهای انتخاب مناسب ترين روش تأمین
مالي به  3دسته معیارها و شرايط داخل شرکت ،معیارهای منبع تأمین مالي کننده و عوامل کالن
اقتصادی– سیاسي تقسیم مي شوند،که عبارتند از :معیارهای انتخاب منبع تأمین مالي کننده :چهار فاکتور
اصلي که تعیین کننده منبع تأمین مالي مناسب هر شرکتي هستند شامل ريسک ،بازده ،میزان تأمین مالي و
افق زماني سرمايه گذاری هستند از سوی ديگر ،منابع تأمین مالي را مي توان به  4دسته ،دسته بندی نمود:
سرمايه شخصي (سرمايه خود شرکت) ،بازار پول ،بازار سرمايه ساختاريافته (بورس) و بازار سرمايه خارج
از بورس (بت شکن و سیف الديني.)9311،
معیارها و شرايط داخل شرکت يا پروژه تأمین مالي شونده :شش فاکتور اصلي شامل؛ ساز وکار تقسیم
سود ابزار مالي،محدوديت استفاده از وجوه ابزار مالي،ساختار بهینه سرمايه (بهینه نمودن هزينه سرمايه)،
هزينه فرايند تأمین مالي ،وضعیت اعتباری شرکت ،ريسک های مرتبط با ابزار مالي.
عوامل کالن اقتصادی – سیاسي :چهار فاکتور اصلي؛ شامل سیاست های مالي دولت،سیاست های پولي
بانک مرکزی ،سیاست های نظارتي سازمان بورس ،وجود محدوديت های شرعي قانوني.
از بین موارد گفته شده جهت بررسي در اين تحقیق ،معیارهای زير انتخاب شده اند:
وجود محدوديت های شرعي قانوني :در ايران و کشورهای اسالمي برخي محدوديت های شرعي مانع
استفاده از برخي روش های تأمین مالي مي شوند ،به عنوان مثال حرمت ربا در اسالم مانع استفاده از
اوراق قرضه جهت تأمین مالي شرکت ها مي شود يا وجوه حاصل از صکوك اجاره مي بايست در همان
جهتي مصرف شوند که برای آن تهیه شده اند و اينکه نمي توان وجوه حاصل از انتشار صکوك اجاره
برای تهیه کشتي را صرف پرداخت بدهي های جاری شرکت يا حقوق کارکنان نمود و مي بايست در
همان جهتي صرف شوند که برای آن تجهیز شده اند(واحد و مايلي.)9313،
بازده مورد انتظار :هر يک از منابع تأمین مالي بازده( يا به عبارت ديگر) سود يا بهره خاصي را از شرکت
يا پروژه مطالبه دارند و شرکت يا پروژه مي بايست میزان بهره ای را که مي تواند در قبال تأمین مالي
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بپردازد مدنظر گرفته و با توجه به بازده مورد انتظار هر يک از منابع تأمین مالي به سراغ آنها برود .با توجه
به اينکه درصد بازده مورد انتظار منابع تأمین مالي در اقتصادهای مختلف متغیر است(بت شکن و سیف
الديني.)9311،
هزينه فرايند تأمین مالي :از موارد ديگری که مي بايست در انتخاب تأمین مالي مدنظر داشت و شامل
هزينه هايي است که مي بايست شرکت برای فرايند تأمین مالي پرداخت نمايد( .برلي و مارکوس،9
.)2669
وضعیت اعتباری شرکت :يعني شرکت به تبع اعتباری که در بازار اقتصادی دارد مي تواند ابزارهای
خاصي را برای تأمین مالي انتخاب نمايد .به عنوان مثال ،شرکت هايي که دارای اعتبار بااليي در بازار
هستند مي توانند با انتشار اوراق تجاری با قیمت اسمي پايین خود را تأمین مالي نمايند (واحد و
مايلي.)9313،
سیاست های پولي بانک مرکزی :سیاست هايي که توسط بانک مرکزی در جهت کنترل نقدينگي اعمال
مي شود سیاست های پولي نامیده مي شود(واحد و مايلي.)9313،
مدل مفهومي به صورت زير در قالب درخت سلسله مراتبي جهت تجزيه و تحلیل به روش  AHPترسیم
شده است( .نمودار )9
 .5پيشينه تحقيق
رحیم زاده و همکاران( )9314در پژوهشي با عنوان "انتخاب بهترين شیوه تامین مالي از میان شیوه های
موجود ،با استفاده از الگوی فرايند تحلیل سلسله مراتبي( ")AHPپس از بررسي مطالعات پیشین و در
نظر گرفتن معیارهای انتخاب ،به اين نتیجه رسیدند که اعتبارات تجاری ،بهترين شیوه ی تامین مالي است.
محمودنیا( )9314در پژوهشي با عنوان"بررسي و اولويت گذاری عوامل موثر بر تامین مالي شرکت های
تعاوني" بیان نموده اند که عوامل سیاسي ،اقتصادی ،اجتماعي -فرهنگي ،جغرافیايي ،تکنولوژيکي و
قانوني بر تامین منابع مالي شرکت های تعاوني موثر مي باشندو به صورت اقتصادی ،سیاسي ،قانوني،
جغرافیايي ،اجتماعي -فرهنگي و تکنولوژيکي اولويت بندی شده است .يعقوبي و همکاران( )9314در
پژوهشي با عنوان" تحلیل شبکه ای عوامل حیاتي مؤثر بر جذب سپرده های مشتريان" به رتبه بندی
عوامل و شاخص های مؤثر بر تشديد گرايش مشتريان به سپرده گذاری در شعب بانک ملي استان

1 Marcus & Berly
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سیستان و بلوچستان بیان نموده اند که عوامل ارتباطي انساني بیشترين تأثیر را در جذب و حفظ سپرده
های بانکي و به تبع آن تجهیز منابع مالي بانک مذکور داشته است.

نمودار ( )9مدل تحقیق(درخت سلسله مراتبي)
عرفاني و همکاران( )9313در پژوهشي با عنوان"رتبه بندی عوامل مؤثر بر منابع بانکي استان سمنان به
روش تاپسیس( ")TOPSISضمن شناسايي عوامل مؤثر بر منابع بانکي استان سمنان ،به رتبه بندی اين
عوامل به روش تاپسیس  -دوره زماني 9316-9316پرداخته اند .نتايج حاصل از رتبه بندی عوامل مؤثر بر
منابع بانکي استان سمنان به روش تاپسیس نشان داده که اطمینان به شبکه بانکي با مقدار  6/0114جايگاه
اول را در بین عوامل مؤثر بر منابع بانکي استان و در حاالت متفاوت (با و بدون در نظر گرفتن تأثیر
متغیرها بر معادله) ،دارا مي باشد و هم چنین رتبه اين عوامل در بین بانک های تجاری و تخصصي استان،
نیز متفاوت مي باشد .حبیبي پور ،علیمرادی ،دايي کريم زاده( » )9311در تحقیق خود تحت عنوان
بررسي عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکي :مطالعه موردی ( شعب بانک رفاه شهر اصفهان) به بررسي نقش
عوامل خدماتي ،عوامل فیزيکي ،عوامل ارتباطي و انساني ،عوامل مالي و عوامل وابستگي سازماني در

10

اولويت بندی عوامل موثر بر تامین منابع مالي. . .

جذب بهینه منابع پرداخته و اين گونه نتیجه گیری کرده اند که از بین عوامل تأثیرگذار بر تجهیز منابع
مالي ،عوامل خدماتي( تنوع خدمات بانکي ،کیفیت خدمات بانکي ،خدمات بانکداری الکترونیکي،
مهارت انساني) بیشترين تأثیر و عوامل وابستگي سازماني (پرداخت حقوق و مزايای کارکنان و
بازنشستگان و دريافت عوايد سازمان تأمین اجتماعي) کمترين تأثیر را بر موفقیت شعب بانک رفاه شهر
اصفهان داشته است.
سارکر )2690(9در تحقیقي با عنوان" ارزيابي ابزارهای سیاست پولي در برخي از کشورهای عضو

2

 "OICبه بررسي مفاهیم و روش های عملیاتي ابزار سیاست پولي معرفي شده توسط بانک های مرکزی
اعضای سازمان کنفرانس اسالمي (مالزی ،سودان ،بحرين ،ايران و بنگالدش) جهت مديريت امور مالي
خود را در راستای شرع مقدس اسالم پرداخته ،اين مطالعه به بررسي جنبه های نظری و هم چنین تجربي
ابزارهای سیاست پولي اسالمي که تاکنون توسط بانک های مرکزی عضو سازمان کنفرانس اسالمي
معرفي شده،پرداخته؛بیان نموده که ابزار مرابحه و صکوك ،به طور گسترده به تقويت فعالیت های
درآمدزا در اقتصاد کمک نموده و فضا را برای بانک های اسالمي جهت رفع مشکل نقدينگي مساعد
مي نمايد .نیشر 3و همکاران( )2695در تحقیقي با عنوان"آيا بانکداری اسالمي مي تواند به افزايش شمول
مالي منجر شود؟" به تجزيه و تحلیل اطالعات در سطح کشورهای اسالمي  -اعضای سازمان همکاری
اسالمي( )OICدر رابطه با توسعه بانکداری اسالمي و شمول مالي پرداخته اند و بیان نموده اند که به نظر
مي رسد بانکداری اسالمي يک مسیر موثر برای شمول مالي است و استفاده از خدمات مالي در
کشورهای اسالم توجهي داشته است .بخاری و همکاران  )2693(4در مطالعه ای به دنبال کشف و ارزيابي
اهمیتي که مديريت برای ابعاد حاکمیت شرکتي در بانکداری اسالمي در پاکستان قايل مي شود ،بودند.
و برای تحلیل و رتبه بندی اين شاخص ها در 5بانک اسالمي و  92بانک ديگر که ارايه دهنده ی خدمات
بانکداری اسالمي بودند از  AHPبهره بردند .نتايج پژوهش آن ها ،اين شاخص ها را به ترتیب زير نشان
داد -9 :هیات مديره  -2هیات نظارت براجرای شريعت  -3حسابرسي  -4سرمايه گذاران عمده  -5افشای
اطالعات و  -0شفافیت؛ امیر زاده و شورورزی )2693( 5در پژوهشي ،به دنبال شناخت ،بررسي و اولويت
بندی عوامل کیفیت خدمات دربانکداری اسالمي با استفاده از تاپسیس فازی نشان داده اند که "صف
کوتاه و مناسب"و"کارمندان مورد اطمینان و قابل اعتماد" مهم ترين عوامل کیفیت در خدمات
1 Sarker
2 Organization of Islamic Cooperation
3 Naceur

4 Bukhari et al
5 Amirzade & Shoorvarzy
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بانکداری هستند .از طرف ديگر"برابری با آموزه های اسالمي" و "شعب در دسترس" ،حداقل عوامل
مهم کیفیت خدمات از نگاه مشتريان بانک های ايران هستند .اين پژوهش ،به بانک ها کمک مي کند
بودجه خود را بر اساس اولويت ها تخصیص دهند.
 .6روش تحقيق
9

به منظور تجزيه و تحلیل داده های جمع آوری شده ،از روش تحلیل سلسله مراتبي ( )AHPاستفاده
شده است .اين روش که برای اولین بار از سوی پروفسور ساعتي 2در سال  9116ارائه گرديده ،علي رغم
برخي انتقادها ،از سوی محافل علمي مورد استقبال قرار گرفت .فرايند تحلیل سلسله مراتبي يکي از جامع
ترين فرايندهای طراحي شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است ،زيرا امکان فرموله کردن
مسأله به صورت سلسله مراتبي فراهم مي شود .مهم ترين قابلیت روش تحلیل سلسله مراتبي در توانايي
تبديل ساختار سلسله مراتبي يک مسئله پیچیده چند شاخصه به ساختار بسط داده شده ،برای درك بهتر
تصمیم گیرنده از مساله تصمیم گیری است .برای يک تحلیل سلسله مراتب گروهي ،پس از ساخت
سلسله مراتبي،گام های زير پیش رو خواهد بود (عطايي.)9311،
گام اول :تشکیل ماتريس های مقايسه زوجي برای هر زير معیار و تشکیل ماتريس معیارها که درايههای
آن اعدادی در فاصلهای مشخص اند و برتری نسبي يکي را بر ديگری بیان ميکنند .در اين مرحله عناصر
هر سطح نسبت به ساير عناصر مربوط خود در سطح باالتر به صورت زوجي مقايسه شده و ماتريس های
مقايه زوجي تشکیل مي شوند .تخصیص امتیازهای عددی مربوط به مقايسه زوجي اهمیت دو گزينه يا
دومعیار بر اساس جدول شماره( )9صورت مي گیرد .جهت تکمیل ماتريس مقايسات زوجي ،از مقیاس
(9اهمیت يکسان) تا ( 1رجحان فوق العاده زياد يا کامال مرجح) استفاده مي شود تا اهمیت نسبي هر
عنصر نسبت به عناصر ديگر ،در رابطه با آن خصوصیت ،مشخص شود .يک ماتريس مقايسه زوجي به
صورت زير نشان داده مي شود:
]
که در آن

[

ترجیح عنصر  iنسبت به عنصر  jمي باشد .در مقايسه زوجي معیارها نسبت به يکديگر بنا به

شرط معکوسي رابطه زير برقرار است:
رابطه ()9

1 Analytical Hierarchy Process
2 Saaty

اولويت بندی عوامل موثر بر تامین منابع مالي. . .

11

ماتريس مقايسه زوجي يک ماتريس

بوده که تعداد گزينه هايي است که مورد مقايسه قرار

گرفته اند.
جدول (  )9طبقه بندی کمي و کیفي برای مقايسه زوجي معیارها
مقايسه نسبي شاخص ها (قضاوت شفاهي)

امتیاز عددی

اهمیت مطلق

1

اهمیت خیلي قوی

5

اهمیت قوی

5

اهمیت ضعیف

3

اهمیت يکسان

9

ترجیحات بین فاصله های باال

1و0و4و2

منبع :ساعتي و الکساندره .9119
به طور کلي اگر مساله تصمیم گیری شامل
و يک ماتريس مقايسه زوجي

گزينه و معیار باشد ،بايد ماتريس مقايسه زوجي
ايجاد شود .و تعداد مقايسه های زوجي سلسله مراتب (کل

مساله) برابر است با:
رابطه ()2

)

)

(

(

)

(

گام دوم :محاسبه وزن نسبي
پس از تعیین ماتريس مقايسه زوجي ،وزن عناصر محاسبه مي شود .روش های مختلفي برای محاسبه وزن
نسبي بر اساس ماتريس مقايسه زوجي وجود دارد که مهم ترين آن ها ،روش حداقل مربعات ،روش
حداقل مربعات لگاريتمي ،روش بردار ويژه و روش تقريبي مي باشد .در روش حداقل مربعات ،میانگین
حسابي خطاها صفر مي شود .اگر ماتريس  Aسازگار باشد ،داريم:
رابطه ()3
گام سوم:محاسبه وزن نهايي
وزن نهايي هر گزينه در يک فرايند سلسله مراتبي ،از مجموع حاصل ضرب هر معیار در امتیاز گزينه
مورد نظر به دست مي آيد .جمع امتیازهای بدست آمده برای هر گزينه از رابطه زير محاسبه مي شود:
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رابطه ()4
که در آن

11

بیانگر میزان اهمیت نسبي گزينه  iبه ازای معیار

نشانگر اهمیت معیار

و

مي باشد.

هم چنین الزم است که مقادير گزينه ها و وزن شاخص ها با استفاده از روابط  5و  0نرمال شود.
رابطه ()5

∑

رابطه ()0

∑

گام چهارم :محاسبه نرخ ناسازگاری
يکي از مزايای فرايند تحلیل سلسله مراتبي کنترل سازگاری تصمیم است ،به عبارت ديگر همواره در
فرايند تحلیل سلسله مراتبي مي توان میزان ناسازگاری تصمیم را محاسبه کرد و مادامي که کمتر از 6/9
باشد الزم به تجديد نظر در قضاوت ها و ترجیحات نمي باشد.که برای محاسبه آن از رابطه ( )5استفاده
مي شود.
رابطه ()5
که در آن
و
و
که

بردار ويژه است.

گام پنجم :تعیین وزن نهايي :بردار وزن های هر سطح در بردار های وزن ( يا ماتريس وزن ) سطوح باالتر
ضرب شده و در نهايت بردار وزن نهايي به دست مي آيد:
رابطه ()1

) (

)

(

) (
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) (

 :ماتريس وزن های سطح  L؛

)

(

:ماتريس وزن های سطح L-1و

) (

 :بردار وزن سطح

دو نسبت به هدف (عطايي.)9313،
 .7عمليات و محاسبات
پس از ساخت سلسله مراتبي ،تنظیم ،ارسال و جمع آوری پرسشنامه ها محاسبات انجام و ابتدا وزن پنج
معیار  5معیار منتخب جهت تصمیم گیری به شرح جدول ( )9الويت بندی شدند .نتايج حاصل از تحلیل
سلسله مراتبي نشان مي دهد که سیاست های بانک مرکزی باالترين وزن ومحدوديت های شرعي و
قانوني کمترين وزن را در تصمیم گیری داشته اند.
مرحله بعد اولويت بندی هر يک از عوامل موثر بر تجهیز منابع مالي در بانک مهر اقتصاد،با توجه به هر
يک از معیارهای موردنظر است که در جداول زير به تفکیک آمده است:
رتبه بندی عوامل بر اساس شاخص سیاست های بانک مرکزی :بر اساس معیار سیاست های بانک
مرکزی ،عامل نرخ سود پرداختي به سپرده ها،،باالترين اولويت ،و عامل رفتار و برخورد کارکنان پايین
ترين اولويت را نشان داده است.
جدول( )2اولويت بندی معیارهای تصمیم گیری جهت اولويت بندی عوامل موثر بر تجهیز منابع بانکي
معیار

وزن

رتبه

سیاست های بانک مرکزی

61394

9

بازده مورد انتظار

61224

2

هزينه فرايند تامین مالي

61901

3

وضعیت اعتباری بانک

61909

4

محدوديت های شرعي و قانوني

61933

5

منبع :يافته های تحقیق
Inconsistency Ratio: 0.02 ≤ 0.1
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رتبه بندی عوامل بر اساس شاخص بازده مورد انتظار :بر اساس معیار بازده مورد انتظار ،عامل تسهیالت
پرداختي ،باالترين اولويت ،و عامل خدمات بانکداری الکترونیک پايین ترين اولويت را نشان داده است.
جدول ( )3رتبه بندی عوامل بر اساس شاخص سیاست های بانک مرکزی
عوامل موثر بر تجهیز منابع بانکي

وزن

رتبه

نرخ سود پرداختي به سپرده ها

61205

9

تسهیالت پرداختي

61222

2

خدمات بانکداری الکترونیک

61905

3

تنوع خدمات

61939

4

تبلیغات

61610

5

کیفیت خدمات

61654

0

محل استقرار شعب

61633

5

رفتار و برخورد کارکنان

61625

1

منبع :يافته های تحقیق
Inconsistency Ratio: 0.02 ≤ 0.1
رتبه بندی عوامل بر اساس شاخص بازده مورد انتظار :بر اساس معیار بازده مورد انتظار ،عامل تسهیالت
پرداختي ،باالترين اولويت ،و عامل خدمات بانکداری الکترونیک پايین ترين اولويت را نشان داده است.
جدول ( )4رتبه بندی عوامل بر اساس شاخص بازده مورد انتظار
عوامل موثر بر تجهیز منابع بانکي

وزن

رتبه

تسهیالت پرداختي

61299

9

نرخ سود پرداختي به سپرده ها

61914

2

تبلیغات

61951

3

رفتار و برخورد کارکنان

61933

4

محل استقرار شعب

61961

5

تنوع خدمات

61615

0

اولويت بندی عوامل موثر بر تامین منابع مالي. . .
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کیفیت خدمات

61602

5

خدمات بانکداری الکترونیک

61635

1

منبع :يافته های تحقیق
Inconsistency Ratio: 0.02 ≤ 0.1
رتبه بندی عوامل بر اساس شاخص هزينه فرايند تامین مالي :بر اساس معیار هزينه فرايند تامین مالي ،عامل
تسهیالت پرداختي ،باالترين اولويت ،و عامل خدمات بانکداری الکترونیک پايین ترين اولويت را نشان
داده است.
جدول ( )5رتبه بندی عوامل بر اساس شاخص هزينه فرايند تامین مالي
عوامل موثر بر تجهیز منابع بانکي

وزن

رتبه

تسهیالت پرداختي

61261

9

نرخ سود پرداختي به سپرده ها

61913

2

تبلیغات

61909

3

رفتار و برخورد کارکنان

61930

4

محل استقرار شعب

61964

5

تنوع خدمات

61619

0

کیفیت خدمات

61651

5

خدمات بانکداری الکترونیک

61635

1

منبع :يافته های تحقیق
Inconsistency Ratio: 0.03 ≤ 0.1
رتبه بندی عوامل بر اساس شاخص وضعیت اعتباری بانک :بر اساس معیار وضعیت اعتباری بانک ،عامل
تنوع خدمات ،باالترين اولويت ،و عامل خدمات بانکداری الکترونیک پايین ترين اولويت را نشان داده
است.
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جدول ( )0رتبه بندی عوامل بر اساس شاخص وضعیت اعتباری بانک
عوامل موثر بر تجهیز منابع بانکي

وزن

رتبه

تنوع خدمات

61222

9

رفتار و برخورد کارکنان

61911

2

تسهیالت پرداختي

61902

3

نرخ سود پرداختي به سپرده ها

61941

4

محل استقرار شعب

61993

5

تبلیغات

61965

0

کیفیت خدمات

61646

5

خدمات بانکداری الکترونیک

61626

1

منبع :يافته های تحقیق
Inconsistency Ratio: 0.03 ≤ 0.1
رتبه بندی عوامل بر اساس شاخص محدوديت های شرعي و قانوني :بر اساس معیار محدوديت های
شرعي و قانوني ،باالترين اولويت ،و عوامل محل استقرار شعب،کیفیت خدمات و رفتار و برخورد
کارکنان(با امتیاز يکسان) پايین ترين اولويت را نشان داده است.
جدول ( )5رتبه بندی عوامل بر اساس شاخص محدوديت های شرعي و قانوني
عوامل موثر بر تجهیز منابع بانکي

وزن

رتبه

تنوع خدمات

61254

9

نرخ سود پرداختي به سپرده ها

61240

2

تسهیالت پرداختي

61243

3

تبلیغات

61943

4

خدمات بانکداری الکترونیک

61621

5

محل استقرار شعب

61621

0

کیفیت خدمات

61621

0

اولويت بندی عوامل موثر بر تامین منابع مالي. . .
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رفتار و برخورد کارکنان

61621

0

منبع :يافته های تحقیق
Inconsistency Ratio: 0.03 ≤ 0.1
رتبه بندی عوامل بر اساس کلیه شاخص ها :با توجه به جدول نرخ سود پرداختي به سپرده ها با در
نظرگرفتن کلیه شاخص ها به عنوان تاثیرگذارترين عامل بر تجهیز منابع بانکي است.
جدول ( )1رتبه بندی عوامل بر اساس کلیه شاخص ها
عوامل موثر بر تجهیز منابع بانکي

وزن

رتبه

نرخ سود پرداختي به سپرده ها

61292

9

تسهیالت پرداختي

61261

2

تنوع خدمات

61944

3

تبلیغات

61921

4

رفتار و برخورد کارکنان

61966

5

محل استقرار شعب

61651

0

خدمات بانکداری الکترونیک

61601

5

کیفیت خدمات

61609

1

منبع :يافته های تحقیق
Inconsistency Ratio: 0.02 ≤ 0.1
 .8نتيجه گيري
در اين پژوهش تالش شد اولويت بندی عوامل مؤثر بر تأمین مالي در ايران با استفاده از روش AHP
بررسي شود .نخستین يافته ها مربوط به اولويت بندی معیارهای مورد استفاده در تحقیق جهت اولويت
بندی عوامل موثر بر تامین منابع مالي بود که بر اساس نتايج ،عامل سیاست های بانک مرکزی با
وزن()61394؛ باالترين امتیاز و معیار محدوديت های شرعي و قانوني با وزن()61933؛ کمترين امتیاز را از
ديد مديران و کارشناسان بانک مهر اقتصاد به خود اختصاص داده است .به بیان ديگر جهت اولويت
بندی عوامل موثر بر تامین منابع مالي در بانک مهر اقتصاد ،معیار سیاست های بانک مرکزی ،مهم ترين
معیار و محدوديت های شرعي و قانوني کم اهمیت ترين معیار است .بر اساس معیار سیاست های بانک
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مرکزی ،عامل نرخ سود پرداختي به سپرده هابا وزن( ،)61205باالترين اولويت ،و عامل رفتار و برخورد
کارکنان با وزن( )61625پايین ترين اولويت را نشان داده است .بر اساس معیار بازده مورد انتظار ،عامل
تسهیالت پرداختي با وزن( ،)61299باالترين اولويت ،و عامل خدمات بانکداری الکترونیک با
وزن( )61635پايین ترين اولويت را نشان داده است .بر اساس معیار هزينه فرايند تامین مالي  ،عامل
تسهیالت پرداختي با وزن( ،)61261باالترين اولويت ،و عامل خدمات بانکداری الکترونیک با
وزن( )61631پايین ترين اولويت را نشان داده است .بر اساس معیار وضعیت اعتباری بانک  ،عامل تنوع
خدمات با وزن( ،)61222باالترين اولويت ،و عامل خدمات بانکداری الکترونیک با وزن( )61626پايین
ترين اولويت را نشان داده است .بر اساس معیار محدوديت های شرعي و قانوني  ،تنوع خدمات با
وزن( )61254باالترين اولويت ،و عوامل محل استقرار شعب،کیفیت خدمات و رفتار و برخورد کارکنان
با وزن( )61621پايین ترين اولويت را نشان داده است.
همان طور که نتايج فرايند تحلیل سلسله مراتبي نشان داده است در اولويت بندی عوامل موثر بر
تامین منابع مالي با در نظر گرفتن کلیه معیارها ،نرخ سود پرداختي به سپرده ها با وزن ( ،)61292بعنوان
اولین عامل تاثیرگذار بر تجهیز منابع در بانک مهر اقتصاد مي باشد ،تسهیالت پرداختي با وزن ()61261
در مکان دوم قرار دارد .تنوع خدمات با وزن( )61944در مکان سوم قرار دارد .تبلیغات با وزن ()61921
در مکان چهارم قرار دارد .رفتار و برخورد کارکنان با وزن( )61966در مکان پنجم قرار دارد .محل
استقرار شعب با وزن( )61651در مکان ششم قرار دارد .خدمات بانکداری الکترونیک با وزن( )61601در
مکان هفتم قرار دارد .کیفیت خدمات با وزن( )61609در مکان هشتم قرار دارد.
بر اساس نتايج به دست آمده در رابطه با هدف اصلي پژوهش ،پیشنهاد مي گردد:
در جهت بهبود تاثیر عامل نرخ سود پرداختي به سپرده ها ،طرح های مناسبي برای برآورده کردن
انتظارات مشتريان و پرداخت سود مورد انتظار مشتريان و بهینه برای بانک  ،با توجه به قوانین و
مقررات بانک مرکزی ،انتخاب نمايند .از آن جا که اکثر تسهیالت اعطايي از طرف بانک های بدون
ربا قابل تبديل به اوراق بهادار هستند لیکن از اين میان تسهیالت فروش اقساطي و اجاره به شرط
تملیک از اولويت برخوردارند .توجه ويژه به بهبود عوامل خدماتي از جمله مناسب بودن طرح های
سپرده گذاری ،تنوع در پرداخت تسهیالت ،شیوه های عرضه خدمات بانکداری الکترونیکي ،زمان
کوتاه در دادن تسهیالت ،سرعت و دقت در عرضة خدمات ،متناسب بودن خدمات الکترونیکي گردد.
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ابزری م ،دستگیر م ،قلي پور ع.9310 .بررسي و تجزيه و تحلیل رو شهای تأمین مالي شرکت های
پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .فصلنامه اقتصاد مقداری.53-11 :4،
اصغرپور ،م .9315 .تصمیم گیری های چند معیاره .تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ پنجم.
بت شکن م،سیف الديني ج .9311 .کسب و کارها و منابع تأمین مالي متناسب با آنها .مجله اقتصادی-
ماهنامه بررسي مسائل و سیاستهای اقتصادی ،شماره های  1و .10 -990 :96
تحويلداری م.9310 .تحلیل عوامل مؤثر بر جذب مشتری .مجله بانک واقتصاد.44-51 :16
حسیني هاشم زاده د .9311 .بررسي عوامل مؤثر بر رضايت مندی مشتريان بانک صنعت و معدن.نشريه
مديريت بازرگاني ،دوره.03-12 :2 ،9
حشمتي موالئي ح .9311 .تأثیر عملکرد صندوقهای قرض الحسنه بر توسعه مالي .پژوهش نامه
اقتصادی.961-931:
خضرا ن.9315.بررسي عوامل موثر بر تجهیز منابع مالي کشور .روزنامه سرمايه.0-94 .:359،
دايي کريم زاده س،علیمرادی م،حبیبي پور ح.9311 .بررسي عوامل مؤثر بر تجهیز منابع بانکي:مطالعه
موردی(شعب بانک رفاه شهر اصفهان) .اولین کنفرانس بین المللي مديريت و نوآوری ،شیراز.
رازاني ب.9312 .بررسي ومعرفي روش های جديد و مؤثرجذب منابع مالي درشعب بانک تجارت استان
لرستان پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.
ربیعي ع ،محمديان م ،برادران جمیلي ب .9316.ارزيابي اثربخشي تبلیغات بانک پارسیان و شناسايي مهم
ترين عامل در افزايش اثربخشي آن در سطح شهر تهران .مجله علمي پژوهشي تحقیقات بازاريابي
نوين ،سال اول.95-46 :2،
روستا ا،ونوس د ،ابراهیمي ع .9316 .مديريت بازاريابي .تهران :چاپ پنجم ،انتشارات سمت.
شباني م .9311 .بازار های مالي و پولي بین المللي .تهران .سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني
دانشگاه ها ،انتشارات سمت.
صفری ا .9312.بررسي عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکي در بانک انصار .فصلنامة توسعة مديريت پولي و
بانکي ،سال اول.55 :9،
عباسقلي پور م .9311 .عوامل مؤثر بر بهبود عملکرد بانک ها.نشريه بانک واقتصاد.24-35 :960 ،
عبدالباقي ع،دلوی م،ريیسي م.9313 .بسط عملکرد کیفي در تعیین مشخصه های فیزيکي شعب .مجله
مديريت صنعتي.13-5:964،
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