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و تکنیکهاي  BSCارزیابی بانکهاي خصوصی  با استفاده از مدل 
MADM )پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار( 

   
  *1زادهدکتر غالمرضا کاظمی
  2اصلابراهیم علی محمدي
  3رضا نظري

  
 چکیده

گسترده اي است که دامنه وسیعی از رشته ها و صاحب  موضوع ارزیابی عملکرد یکی از مباحث
 در این .مطرح شده استاند و مدل ها و چارچوبهاي فراوان در این زمینه ظران بر آن اثرگذار بودهن

ارزیابی بانکهاي  به  فازيMADMو تکنیکهاي کارت امتیازي متوازن مدل تحقیق با استفاده از 
 با روش تجزیه و تحلیل بدین شکل است که ابتدا.  پرداخته شده استخصوصی پذیرفته شده در بورس

      استفاده از مدل کارت امتیازي متوازن به طور کامل عملکرد بانکها را در چهار دیدگاه تخمین زده 
با . گرددمی شود و از طریق ماتریس مقایسات زوجی وزن هر یک از معیارها و زیر معیارها تعیین می

 Fuzzy از تکنیک ، که در پژوهش حاضرMADMاستفاده از این معیارها و استغاده از تکنیکهاي 
Topsisبندي دهد که رتبهنتایج این تحقیق نشان می.  براي اولویت بندي بانکها استفاده گردیده است

     VIKOR وTOPSIS ,SAWها با استفاده از روش بردا که حاصل ادغام سه روش نهایی بانک
. اندري رتبه دهم را کسب نمودهو بانک گردشگ...  رتبه اول، بانک سینا رتبه دوم، انیبانک پارسمی باشد 

   باالترین ) 338/0(و چشم انداز مشتري) 375/0(همچنین در ارزیابی معیارهاي مالی چشم انداز مالی
پایین ترین ) 122/0(و یادگیري و چشم انداز رشد) 165/0(انداز فرایندهاي داخلیچشم. ها را دارند وزن
  .ها را در اختیار دارندوزن

  
  MADMکارت امتیازي متوازن،  ارزیابی عملکرد، بهره وري، :يواژه هاي کلید

                                                           
  dr.kazemi!iaut.ac.ir)نویسنده مسؤول(عضو هیئت علمی ،گروه اقتصاد ، واحد تبریز دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز،ایران - 1
   ارومیه-آذرآبادگان تفاعیانمی موسسه غیر عضو هیئت عل- 2
 صاد مالی، عضو گروه حسابداريدکتري اقت -3

 » بهره وريمدیریت«
  1395 بهار _36ماره  ش_سال نهم 

  163 - 186 ص ص
  06/12/93: تاریخ دریافت مقاله

 02/08/94: تاریخ پذیرش نهایی مقاله
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  مقدمه
در جهان رقابتی امروز تنها سازمان هایی می توانند باقی بمانند که به بهترین نحو 

با توجه به . یکی ازمنابع مهم سازمانی نیروي انسانی است. از منابع خود استفاده نمایند
 و ارتقاي بهره وري و اثربخشی، هاي گذشته جهت رفع و جبران کاستی  کارکناناینکه

د و میزان  انتظارات سازمان در مورد خوهمچنین کشف توانایی هاي خود،  به اطالع از 
فرایندي بسیار مهم واز حساسترین نیاز دارند، ارزیابی عملکرد نیروي انسانی  عملکرد خود
کار   به منظور کنترلمدیران کالسیک ارزیابی را. الن در سازمان می باشدومسائل مسؤ

 راهنمایی وارشاد کارکنان براي کارکنان انجام می دادند اما امروزه هدف ارزیابی،
ارزیابی، در نظام  .مشارکت گروهی به منظور افزایش اثربخشی و کارایی سازمان است

هدف این است که با جستجوي بازخورد از منابع متنوع همچون رؤسا، همقطاران، 
 مین کنندگان، اطالعات دقیق تر و متنوع تري درأ گروه، مشتریان، و تزیردستان، اعضاي

 .)Kaplan, , Norton, 2008(مورد عملکرد کارکنان به آنها داده شود
و بهبودهاي تکنولوژیکی که در  در قرن حاضر به دلیل رقابت محیطی باال

تژیک از فرایندهاي تحویل خدمات شکل گرفته است، در صنعت بانکداري تمرکز استرا
هاي فنی عملکرد، به کیفیت خدمات و رضایت مشتري تغییر هاي قیمت و جنبهمقوله

گیري و یکی از مواردي که مدیران باید از آن آگاهی داشته باشند، اندازه. یافته است
ترین اهمیت بانکها و موسسات مالی اعتباري یکی از با. باشدارزیابی سازمان می

این گروه از سازمانها با هدایت و سازماندهی . آیند میبخشهاي اقتصادي به شمار
دریافتها و پرداختها، مبادالت تجاري و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها 

  امروزه در عصر اطالعات، سازمانها نیازمند . گردندو رشد و شکوفایی اقتصادي می
به این منظور چارچوبها و . یش هستندمالی سازمان خوگیري کلیه ابعاد مالی و غیردازهان

اند، مدلهاي جایزه کیفیت گیري عملکرد توسعه داده شدهمدلهاي مختلفی براي اندازه
اروپایی و جایزه مالکوم بالدریج و چارچوبهایی از این قبیل هرم عملکرد و کارت امتیازي 

  . )1380ان،ی دانش،ییرضایعل  (انداز این جمله M&Hمتوازن و اخیراً مدل 
شناخته شده ترین مدل هاي سیستم ارزیابی عملکرد مدل  یکی از مشهورترین و

ایجاد و  1992در سال » کاپلن و نورتن«است که توسط  1متوازن کارت امتیازدهی«
ارزیابی  کند که به منظور این مدل پیشنهاد می. سپس گسترش و بهبود یافته است

                                                           
1- Balance score card 
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از این طریق  هاي متوازن استفاده کرد تاعملکرد هر سازمانی بایستی از یک سري شاخص
     این . داشته باشند مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهار جنبه مهم سازمانی

 کیانی( امکان پذیر می سازد ال اساسی زیر راؤهاي مختلف، پاسخگویی به چهار س جنبه
  .)1388 غفاریان، و

  )جنبه مالی(نگاهها به سهامداران چگونه است؟  -1
  )جنبه داخلی کسب و کار( خوب عمل کنیم؟ ددر چه زمینه هایی بای -2
  )جنبه مشتري(نگاه مشتریان به ما چگونه است؟  -3
  ).جنبه یادگیري و نوآوري(چگونه می توانیم به بهبود و خلق ارزش ادامه دهیم؟  -4

  
امتیازدهی متوازن شاخصهاي مالی را که نشان دهنده نتایج فعالیتهاي  کارت

 مالی که بهآن با در نظر گرفتن شاخصهاي غیراست در بر می گیرد و عالوه بر  ذشتهگ
ن و کاپال .عنوان پیش نیازها و محرك عملکرد مالی آینده هستند آنها را کامل می کند

انباشت اطالعات  ، مشکل افزایش وه با کسب اطالع از این چهار جنبهمعتقدند ک نورتن
همچنین مدیران مجبور  .درو مورد استفاده از بین میيصهااز طریق محدود کردن شاخ

حیاتی و بحرانی تمرکز داشته  خواهند شد تا تنها بر روي تعداد محدودي از شاخصهاي
، از بهینه سازي بخشی جلوگیري عملکرد به عالوه استفاده از چندین جنبه مختلف. باشند
  ).(Acquaah, & Chi, 2007کندمی

تی امروز، سازمانها فرصتی براي از دست دادن زمان و در جهان پر سرعت و رقاب
ماندگی خود  دیگر منابع با ارزش خود ندارند و سازمانی که شتاب براي جبران عقب

گر پیشروي دایمی اقدامی نکند شاید مجبور باشد براي زمانی به وسعت تاریخ نظاره
 خصوصی در کشور در با تصویب و تأسیس بانکهاي.  )1387بزاز جزایري،  (دیگران باشد

 انتظار مردم و تمامی دست اندرکاران مسایل اقتصادي ما بر این بود تا روند 1379سال 
بانکها در ایران نیز با شدت یافتن روند خصوصی سازي . اقتصادي کشور رو به بهبود رود

نگاهی به وضعیت بانکهاي . به عنوان سازمانهایی خدماتی از این قائده مستثنی نیستند
نه تنها . دهد که مشتري گرایی جایگزین توجه به سود شده استخل کشور نشان میدا

 به دنبال افزایش مزیت رقابتی) با سرعت کمتر( بانکهاي خصوصی بلکه بانکهاي دولتی
از آنجایی که داشتن سطح باالیی از عملکرد از طریق بهبود . در این زمینه هستند

   دستاوردهاي علمی، موفقیت در بازار را تضمین عملیات و استفاده بهینه از فناوري و
مدیران باید بدانند موفقیت نسبی آنها در مقایسه با سایر مؤسسات مشابه و . کندمی

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

 1395 بهار  –36  شماره–  بهره وريمدیریت

 

166

گیري عملکرد براي سازمانها اهمیت اندازه. سالهاي گذشته خودشان آگاهی داشته باشند
. کندمی ایفا میمشخص شده است و در بسیاري از سازمانها نیز هم اکنون نقش مه

گیري هاي به دست آوردن اطالعات براي تصمیمگیري عملکرد از جمله بهترین راهاندازه
گیري توانستند تنها با تصمیم سازمانها می1975 تا 1850بین سالهاي . در سازمانها است
ت هاي مالی به موفقیت خود اطمینان داشته باشند، و لیکن با افزایش رقاببر اساس اندازه

هاي عملکرد هاي مالی نیازمند آگاهی از سایر جنبهبازارها، مدیران عالوه بر اندازه
هاي مختلفی ها روشگیري این اندازهبه منظور ایجاد و به کار. باشندسازمان نیز می

  . توان به کارت امتیازي متوازن اشاره کرداند که از آن جمله میتوسعه یافته
منظر چهار دیدگاه کارت امتیازي متوازن و رویکرد از ) 2009(ووي و همکاران

هاي مورد ارزیابی فازي به اریابی عملکرد واحدهاي بانکی یرداختند، وزن نسبی شاخص
بندي واحدهاي بانکی از پس از آن رتبه. توسط تحلیل سلسله مراتبی فازي محاسبه شد

زین العابدین . دیدطریق سه تکنیک تصمیم گیري چند معیاره در محیط فازي انجام گر
ارزیابی کارایی بانک ها با تلفیق دو نظام اي به در مطالعه) 1392(بیژن نصرتی، امینی

 پژوهش ۀنتیج )و درجه یک شمال تهران شعب ممتاز :مورد (DEA-BSCاندازه گیري 
فرایند الگوبرداري از طریق کاهش ورودي ها، میانگین امتیاز   که پس ازدهدمینشان 

دها به ترتیب در منظرهاي مالی،مشتري،فرایند داخلی و رشد و یادگیري از کارایی واح
همچنین شعبه   ارتقا یافته است،0,70، 0,72، 0,63، 0,61 به 0,58 ، 0,62، 0,57 ، 0,48

 در قبل و بعد از فرایند 1به علت احتساب امتیاز کارایی   منظر،4در هر  ممتاز آناهیتا
 در . انتخاب شد1391 شعبه در سال 48 واحد از میان الگوبرداري به عنوان کاراترین

مطالعاتی که تاکنون در زمینه ارزیابی عملکرد بانکها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی 
هاي نامحسوس عملکرد مانند کیفیت خدمات در انجام شده است، جنبه) DEA(هاداده

رد بانکها استفاده از روشی با توجه به اهمیت بحث ارزیابی عملک. نظر گرفته نشده است
بدین منظور . رسدبه منظور تعیین تمامی معیارها و عوامل کلیدي ضروري به نظر می

با کارت امتیازي . شوداز مدل کارت ارزیابی متوازن استفاده می) 1(مطابق نمودار شماره
هم توانند به متوازن عوامل مالی و غیرمالی، مشهود و نامشهود، داخلی و بیرونی می

کند تا معیارها و عوامل کلیدي مربوط کارت امتیازي متوازن کمک می. گردندمرتبط می
پس از آنکه اطالعات الزم گردآوري، . به ارزیابی بانکها را قبل از شروع، شناسایی کرد

بندي شدند، مرحله بعدي که حل مدل و تجزیه و تحلیل اطالعات استخراج و طبقه
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انداز، ماموریت، راهبردها و اهداف بانک به طور کلی دا چشمدر ابت. شوداست، آغاز می
مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس معیارها و زیرمعیارها براي ارزیابی و بررسی 

اي مناسب به کمک کارشناسان و خبرگان در بانکها مشخص گردید و با طرح پرسشنامه
در گام بعد، . عیارها پرداخته شدزمینه بانکداري به تعیین وزن هر یک از معیاره و زیرم

    هاي مربوط، ماتریس تصمیم تشکیل گردیده، و به کمک آوري دادهپس از جمع
از آنجا که احتمال دارد نتایج هر . بندي بانکها پرداخته شد به رتبهMADMهاي روش

     ، و خر از روش فازي براي ادغام نتایجیک از روشها با هم متفاوت باشد در گام آ
  . بندي نهایی استفاده گردیده استرتبه

  
 
  

 
 
 

  
  
  
  
  
  

  
  الگوي چارچوب نظري پژوهش): 1( شکل

  
  ابزار و روش

ها، از جمع آوري دادهروش ماهیت و تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر 
ها در این جهت نحوه گردآوري داده. باشدنوع توصیفی و از شاخه مطالعه موردي می

در مباحث نظري تحقیق از . اي و میدانی استفاده شده استو روش کتابخانهپژوهش، از د
هاي علمی مختلف ها، مجالت علمی، پایگاهاي و با مراجعه به کتابخانهروش کتابخانه

 BSCده ازتعیین شاخص ها براي ارزیابی عملکرد بانک ها با استفا

 تعیین وزن هر یک از شاخص ها با مقایسات زوجی

 SAW و VIKOR و TOPSISاولویت بندي بانک ها با استفاده از

  

 استفاده از روش بردا براي رتبه بندي نهایی

  

 نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات تحقیق
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هاي اصلی پژوهش با روش میدانی و برخی داده. گرددبرروي شبکه اینترنت استفاده می
 مدیران ارشد و کارشناسان شرکت و خبرگان از طریق توزیع پرسشنامه و مصاحبه با

پژوهش حاضر به ارزیابی بانکهاي خصوصی ایران پذیرفته شده در . آوري شدمربوط جمع
، نیاقتصاد نو، انیپارس، نایس، انصاري، گردشگر، شهر، سامان،  پاسارگادهايبانک( بورس
ا از کارشناسان و پرداخته است و براي ارزیابی معیارها و بانکه) هیسرما و نیکارآفر

نمونه آماري تحقیق با استفاده از .  خبرگان در حوزه مذکور نظرخواهی به عمل آمده است
  .استخراج گردیده است /95 و سطح اطمینان 05/0خطاي نمونه گیري ،  کوکرانفرمول

 به فرمول بر اساس نفر را در بر می گرفت و 100با توجه به اینکه حجم جامعه تحقیق 
روش تجزیه و تحلیل بدین . گرددمی نفر انتخاب 80 حجم نمونه ،ري مذکورنمونه گی

شکل که ابتدا با استفاده از مدل کارت امتیازي متوازن به طور کامل عملکرد بانکها را در 
چهار دیدگاه تخمین زده شد و از طریق ماتریس مقایسات زوجی، وزن هر یک از 

ایت با استفاده از این معیارها و استغاده از معیارها، زیر معیارها تعیین گردید در نه
 براي اولویت Fuzzy Topsis، که ما در پژوهش حاضر از تکنیک MADMتکنیکهاي 

  :اهداف این پژوهش عبارتند از. بندي بانکها استفاده شد
  کارت امتیازي متوازنها با استفاده از مدل تبیین معیارها و ارزیابی عملکرد بانک) 1
 فازي و با توجه به MADM هر یک از بانکها با استفاده از تکنیکهاي بنديرتبه) 2

  کارت امتیازي متوازن معیارهاي مشخص شده از مدل
  

  :سؤاالت تحقیق به  شرح ذیل است
معیارها و شاخصها براي ارزیابی بانکها با توجه به مدل کارت امتیازي متوازن ) 1

  کدامند؟
 فازي براي MADM استفاده از تکنیکهاي میزان اهمیت هر یک از معیارها با) 2

  باشد؟ارزیابی بانکها به چه صورت می
     بندي هر یک از بانکها با توجه به معیارهاي مشخص شده به چه صورت رتبه) 3

  باشد؟می
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  هاي تحقیقیافته
پس از غربالگیري اولیه نیازمند معیارهایی دقیق هستیم، جهت پاسخ به سؤال اول 

ها در چهار منظر در مدل کارت امتیازي هاي الزم براي ارزیابی بانکتحقیق شاخص
ها نیز تهیه و متوازن استخراج گردیده و همچنین زیر معیارهاي هر یک از این شاخص

   اما . تدوین گردید و نظرات کارشناسان در این زمینه نیز مورد توجه قرار گرفت
 به مدل مفهومی در شکل زیر نشان ها با توجههاي اصلی براي ارزیابی بانکشاخص

می توان برشمرد متعدد هستند و معیارهایی که براي تصمیم گیري فوق . داده شده است
آنچه در این بخش به . اساس نظر تصمیم گیرندگان می توانند اضافه یا کم شوندبر

عنوان معیارهاي تصمیم گیري مطرح می شود نه تنها مانع از حذف یا اضافه کردن 
الگوریتم  بودنپذیر که بزرگترین دلیل بر انعطافباشد بلرهایی در عمل نمیمعیا

  .پیشنهادي و اجرایی بودن آن است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مدل مفهومی ارزیابی عملکرد بانک ها): 2(شکل 
  

  چشم انداز
  رشد و یادگیري

 

 مهارت کارکنان

 رضایت کارکنان

  چشم انداز
  فرایند داخلی

 

 توسعه محصول

 خدمات پس از فروش

 تولید

  مشتري چشم انداز

 مزیت عملیاتی

 رهبري محصول

 رضایت مشتري

 سهم بازار

 مالی چشم انداز

 داده هاي مالی

 سودآوري

 نسبتهاي مالی

 رشد درامد

  ارزیابی عملکرد
   بانک ها
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پس از شناساییی معیارها و زیر معیارها پرسشنامه طراحی شده در اختیار خبرگان و 
پس از جمع آوري این پرسشنامه ها داده هاي این .قرار گرفتکارشناسان در این حوزه 
 وارد گردید و نهایتا خروجی نرم افزار وزن هر Excel FAHPپرسشنامه ها در نرم افزار 

  . یک از معیارها و زیر معیارها و همچنین نرخ ناسازگاري آنها مشخص شد
  

 تشکیل ماتریس تصمیم
 Excel معیارها از طریق نرم افزارپس از آنکه وزن هر یک از معیارها و زیر

FAHP  مشخص گردید نوبت به جمع آوري داده هاي مربوط به هریک از معیارها و 
زیر معیارها می رسد تا از طریق امکان انجام مراحل بعدي که همان ارزیابی این ده 

ماتریس .  میسر گرددSAW و VIKOR و TOPSISبانک از طریق تکنیک هاي 
  .نشان داده شده است) 1 (پیوستتصمیم در 

  
  

 SAW و  VIKOR و TOPSISرتبه بندي بانک ها با روش هاي 
  :TOPSIS روش

 تکنیک بر این مفهوم استوار است که گزینه انتخابی باید کمترین فاصله ایناساس 
و بیشترین فاصله را با راه حل ایده آل ) بهترین حالت ممکن(را با راه حل ایده آل مثبت

ابتدا ماتریس تصمیم گیري را تشکیل داده و با . داشته باشد) لت ممکنبدترین حا(منفی
محاسبه نزدیکی نسبی به راه .استفاده از روش هاي بی مقیاس سازي نرمالیزه می شود

براي گزینه اي  Ciهر چه مقدار .به صورت زیر تعریف می گردد ajحل ایده آل گزینه 
رتبه بندي . به سایر گزینه ها می گیردبیشتر باشد این گزینه رتبه باالتري را نسبت 

  . می باشد2 به شرح جدول شمارهTOPSISنهایی حاصل از تکنیک 
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  TOPSIS رتبه بندي بانکها با تکنیک- )2(جدول شماره 
  بانک Ci  رتبه بندي بانک

 بانک پارسیان 0/615479121  1
    سینابانک 0/524512451  2  

  بانک اقتصاد نوین 0/501254112  3
 انصار بانک 0/486532101  4

  پاسارگاد بانک 0/452301221  5  
 بانک کارآفرین 0/450012252  6

 سامان بانک 0/425154120  7  
 بانک سرمایه 0/412012512  8  
 بانک شهر 0/408801251  9  
 بانک گردشگري 0/400154812  10  
    

   :SAWروش 
  .ی باشد م3 به شرح جدول شمارهSAWرتبه بندي نهایی حاصل ازتکنیک 

  
  SAW رتبه بندي بانکها با تکنیک- )3(جدول شماره 

  بانک *A  رتبه بندي بانک
 بانک پارسیان 0/878457  1

    سینابانک 0/847850  2  
  بانک اقتصاد نوین 0/801254  3
 انصار بانک 0/783201  4

  پاسارگاد بانک 0/749865  5  
 بانک کارآفرین 0/719865  6

 سامان بانک 0/695231  7  
 بانک سرمایه 0/652140  8  
 بانک شهر 0/593214  9  
 بانک گردشگري 0/556325  10  
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  :VIKORروش 
پس از تشکیل ماتریس تصمیم نوبت به تعیین بهترین و بدترین مقدار از میان 
مقادیر موجود براي هر معیار در ماتریس تصمیم می گردد و پس از آن به محاسبه مقادیر 

S , R و Qشود پرداخته می .  
ü  راه حل به دست آمده ازminj Sjداراي بیشترین مطلوبیت گروهی است .  
ü  راه حل به دست آمده ازminj Rj  داراي کمترین مقدار از حداکثر هر یـک از 

  .معیارها می باشد
ü   ضریبV            به عنوان وزن استراتژي تصمیم گیري اکثریت معیارهـا یـا حـداکثر 

  . در نظر می گیریم5/0رابر مطلوبیت گروهی معرفی شده که در اینجا ب
  

 به صورت کاهشی رتبه بندي می کنیم که Q و R ،Sگزینه ها را بر اساس مقادیر 
 را به عنوان یک حداقل توافقی "aگزینه . منجر به سه لیست رتبه بندي می شود

و با در نظر گرفتن دو شرط ) مینیمم (Qپیشنهاد می کنیم بگونه اي که با توجه به مقدار 
  . عنوان بهترین رتبه بندي در نظر گرفته شده استزیر به

  
ü مزیت قابل قبول: شرط اول  

Q(a") – Q(a َ )>=DQ 

ü ثبات قابل قبول در تصمیم گیري: شرط دوم  
  

.  باشدRیا S ،Q همچنین باید داراي باالترین رتبه در لیست رتبه بندي aگزینه 
 اگر یکی از دو شرط باال .چنین حل توافقی در فرایند تصمیم گیري ثابت باقی می ماند
زمانی که شرط دوم برقرار . ارضا نشود مجموعه اي از راه حل هاي توافقی ارائه می گردد
بنابر آنچه بیان شد رتبه . نباشد هر دو گزینه را به عنوان گزینه برتر در نظر می گیریم

  . آورده شده است 4 که در جدول شماره VIKORبندي نهایی بانک در روش 
  

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir


www.SID.ir

  .... وBSCارزیابی بانکهاي خصوصی  با استفاده از مدل 
   

 

173

  VIKOR رتبه بندي بانکها با روش- )4( شماره جدول
  رتبه  Qi  رتبه Ri  رتبه Si  بانک

  2 0/23658  10 0/8751  5 0/23654  پاسارگاد بانک
 بانک کارآفرین

  
0/29874 6  0/12154 1  0/54530 6  

 بانک گردشگري
  

0/58921 10  0/5 6  0/6456 9  
 سامان بانک

  
0/3625 7  0/36521 5  0/56820 7  

 بانک سرمایه
  

0/4587 8  0/74521 9  0/2551 3  
 بانک شهر

  
0/5 9  0/3551 4  0/41545 5  

 انصار بانک
  

0/18921 4  0/632541 7  0/8541 10  
 بانک پارسیان

  
0/02561 1  0/65421 8  0/20412 1  

  4 0/26587  2 0/3254  2 0/06524    سینابانک
  8 0/6358  3 0/32587  3 0/12547  بانک اقتصاد نوین

  

  :هایی با روش بردارتبه بندي ن
در این . یکی از روش هاي ادغام است و بر اساس قاعده اکثریت استوار است

 باهم ادغام VIKORو TOPSIS ,SAWپژوهش رتبه هاي به دست آمده از سه روش 
 به منزله آن است که سطر بر M.که نتایج آن در جدول زیر ارایه گردیده است. می گردد

  .ر آن است که ستون بر سطر ارجحیت دارد نشانگXستون ارجحیت دارد و 
  

  بردا رتبه بندي بانکها با روش- )5(جدول شماره 

  بانک  
  گردشگري

  بانک
  شهر

  بانک
  سرمایه

  بانک
  سامان

  بانک
  کارآفرین

  بانک
  پاسارگاد

  بانک
  انصار

  بانک
  اقتصاد نوین

  بانک
  سینا

  بانک
  بانک  پارسیان

9  M M M M M M M M M -  بانک پارسیان 
  8  M M M M M M M M -  x سینابانک    

7  M M M M M M M -  x x بانک اقتصاد نوین  
6  M M M M M M -  x x x انصار بانک 

  5  M M M M M -  x x x x پاسارگاد بانک  
4  M M M M -  X x x x x بانک کارآفرین 

  3  M M M -  x X x x x x سامان بانک 
  2  M M -  X x X x x x x بانک سرمایه 
  1  M  -  X X x x x x x x بانک شهر 
  0  -  x  X X x x x x x x بانک گردشگري 
    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9    
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و بانک ... شود بانک پارسیان رتبه یک و می همانطور که از جدول مشاهده
  .باشدمی )دهم(گردشگري رتبه آخر

  
  گیريبحث و نتیجه

ا استفاده از روش بردا نتایج این تحقیق نشان می دهد که رتبه بندي نهایی بانکها ب
 رتبه انیبانک پارس می باشد VIKORو SAWو TOPSISکه حاصل ادغام سه روش 
همچنین . بانک گردش گري رتبه دهم را کسب نموده اند... اول، بانک سینا رتبه دوم و 

) 338/0(و چشم انداز مشتري) 375/0(در ارزیابی معیارهاي مالی چشم انداز مالی
و چشم انداز ) 165/0(همچنین چشم انداز فرایندهاي داخلی. دارندباالترین وزن ها را

وزن هاي حاصل از این تحقیق .پایین ترین وزن ها را دارند) 122/0(رشدو یادگیري
حاکی از آن است که مشتري گرایی به عنوان مولفه اصلی در رشد و بالندگی بانک ها 

  ت بانکهاي داخل کشور نشان با نگاهی به وضعی. بیش از بیش مورد توجه قرار گیرند
نه تنها . می دهد که مشتري گرایی به سرعت جایگزین سایر عوامل مالی شده است

به دنبال افزایش مزیت رقابتی ) با سرعت کمتر(بانک هاي خصوصی بلکه بانکهاي دولتی
نتایج حاصل از اندازه گیري در صورتی واقعی است که عمل . در این زمینه هستند

سیستمهاي اندازه گیري  .ي مشابه با مشابه و دیروز با امروز صورت گیردمقایسه برا
عملکرد سنتی بر توسعه شاخص هاي عمدتاً مرتبط با اقتصاد و کارایی  متمرکز می شدند 

این  .و توانایی محدودي براي اندازه گیري اثربخشی یا پیامد در سازمانها داشتند
ر به دلیل بر نگرفتن ابعاد غیرمالی عملکرد سیستمهاي اندازه گیري عملکرد سنتی بیشت

 امروزه استفاده از معیارهاي .از بسیاري از مجموعه معیارها مورد انتقاد قرار می گرفتند
مالی به همراه معیارهاي مالی عملکرد به طور فزاینده اي در بخش هاي مختلف غیر

 و مانند آن را روش سنتی اندازه گیري از فروش خالص. مورد توجه قرار گرفته است
این داده هاي مالی به دلیل مقدار معین و . براي اندازه گیري عملکرد استفاده می نمود

ولی دالیلی با اهمیت در برابر این قبیل اندازه گیري ها است که . واقعی، مزیت دارند
  :عبارتند از

یی داده هاي مالی تمایل به سیاستهاي منزوي و درون گرا دارند که بر خود اکتفا -1
اگر چه داده هاي مالی می توانند براي مقایسه باسایر (اقتصادي بیشتر توجه دارند

  ).سازمانها استفاده شوند ولی استدالل مشابه با آنرا غیر قابل استفاده می سازد
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سنجه هاي مالی خالصه از فعالیتهاي سازمان را در دوره هاي گذشته ارائه داده و  -2
ج عملکرد به هیچ وجه دلیلی بر تداوم این نتایج در حتی در صورت ارائه بهترین نتای

 .آینده نیست
امروزه بیشتر فعالیتهاي ارزش آفرین سازمانها حاصل همکاري هاي بین وظیفه اي  -3

سیستم هاي سنتی قادر به . و ارائه راه حل هاي یکپارچه به مشتریان و ذینفعان است
 .ا و روابط نیستندمحاسبه ارزش واقعی و یا بهاي تمام شده این همکاریه

دانش و ( مشهودهاي نا  سازمانها در دست داراییقدرت اصلی ارزش آفرینی در -4
قابلیت کارکنان، روابط با مشتریان و تامین کنندگان، کیفیت محصوالت و خدمات، 

بوده و بعد مالی توانایی ارزیابی دارایی هاي ...) فناوري اطالعات، فرهنگ سازمانی و
 .نامشهود را ندارند

  
هدف اصلی مدل کارت امتیازي متوازن به کارگیري اهداف و چشم انداز سازمان 

این مدل اهدف و استراتژي را بجاي کنترل مرکز عملیات سازمان . در عمل می باشد
هار چاین کار از طریق ترجمه اهداف سازمان به عوامل کلیدي موفقیت در . قرار می دهد

 کارت امتیازي متوازن یکی از نقاط قوت. شودانجام می  حوزه کارت امتیازي متوازن
  .تشویق کارکنان به کارکردن براي دستیابی به چشم انداز مشترك سازمان است

دهد تا  را مبنا قرار میتحلیل سلسله مراتبیاین تحقیق تئوري مجموعه فازي و 
مدیران در یک مدل ارزیابی عملکرد منظم پیشنهاد دهد که یک راهنماي عملکرد براي 

ارزیابی بانک ها از . مورد ارزشیابی عملکرد و استراتژیهایی براي بهبود عملکرد واحد باشد
هاي فعال در صحنه اقتصاد هستند و ارزیابی آنها در گرو عوامل بسیاري  مشکلترین بنگاه

ها و شاخص هاي الزم براي ارزیابی خود  زیادي است که شناسایی و تعیین عوامل، مؤلفه
از طرفی جمع آوري و گردآوري داده ها .  سخت و در عین حال پیچیده می باشدکاري

نیز نیاز به همکاري از طرف بانکهاي مورد ارزیابی و همچنین داده ها و اطالعات بانک 
  .مرکزي می باشد که در حال حاضر کاري سخت و زمان بر می باشد

  
  پیشنهادها

هاي  کها به همه عوامل و مؤلفهبراي رشد و ارتقاي بانکها الزم است که بان •
  .تأثیرگذار بر موفقیت بانک توجه داشته باشند
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به منظور به کارگیري این مدل براي ارزیابی عملکرد سازمانهاي مختلف با استفاده  •
     هاي اصلی مدل کارت امتیازي متوازن ابتدا  هاي مرتبط با شاخص از ویژگی

ر درون هر سازمان اقدام کرد و توان به تفکیک شاخص هاي کمی و کیفی د می
پس از آن وزن شاخص ها را بر حسب استفاده از شاخص هاي کمی می توان 
اهمیت آنها را سنجش نموده، از طرفی براي شاخص هاي کیفی با نظر سنجی و با 

این مدل توانایی آنرا دارد .  به اهمیت آنها پی بردAHPاستفاده از ماتریس هاي 
به همین . بط با مدل ارزیابی متوازن در خود داشته باشدکه کلیه شاخص هاي مرت

فقط مهم این . دلیل به راحتی براي سازمانهاي مختلف قابل استفاده خواهد بود
است که شاخص هاي هر سازمان را بر حسب مطالعه میدانی شناسایی و سنجش 

ر در این پژوهش نیز با وزن و اهمیت هر شاخص اصلی هر چشم انداز را د. کنیم
ایم و این مدل آمادگی آن را دارد که کاربر بتواند به ارزیابی بانک استخراج کرده
توان از طرفی چون مدل مذکور سلسله مراتبی است می. بانک ها اقدام نماید

. هاي جزیی و فرعی را نیز براي آن به صورت سلسله مراتبی تعریف کردشاخص
 ها بسنده نکرده، از طرفی از انعطاف تواند به تعداد این شاخصدر نتیجه کاربر می

  .پذیري این مدل نیز در جهت ارزیابی سازمان خود سود ببرد
عملکرد مناسب و بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهاي بانک را  •

درصد از  5 بنا به گفته مدیران بزرگ بانکهاي معروف دنیا، فقط. افزایش دهد
همچنین . دهند  سودآوري بانکها را تشکیل می درصد85مشتریان بیش از 

تحقیقات محققان امور اقتصادي نشان داده که بانک ها با افزایش مشتریان ارزنده 
اي به  سابقه و تراز اول خویش و ایجاد رضایت موثر در مشتریان به طور بی

 .سودآوري خود می افزایند
 3و 2ا بر اساس بندشایسته است که در بازار رقابت تنگاتنگ کنونی بانک ه •

 قانون اساسی و احتماال با عضویت ایران در سازمان 44سیاست هاي کلی اصل
تجارت جهانی و حضور بانک هاي خارجی و با توجه به خصوصی شدن بانکهاي 
دولتی و همچنین اختالف ناچیز سود بانکی و در بخش جذب منابع و مصارف 

سازد هر چه سریعتر براي  ملزم میها را  هاي دولتی و خصوصی، بانک پایین بانک
حفظ مشتریان خویش چاره اندیشی نمایند و چاره آن تنها در بازاریابی رابطه مند و 

 .مشتري مداري مؤثر تجلی می یابد
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قابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف امروزه این حقیقت غیر •
ي بیشتري براي مقایسه مشتریان امروز فرصت ها. مشتریان سنگینی می کند

 .خدمات در اختیار دارند و مدیریت مالی آنها پیچیده تر شده اند
همه بانک ها چه بزرگ و چه کوچک با توجه به تغییرات برق آسا در موقعیت هاي  •

رقابتی و شرایط حاکم بر بازار جذب و حفظ مشتریان تجاري را سر لوحه برنامه 
 مهم موفقیت بانک ها ارائه سریع خدمات و هاي خویش قرار داده اند و از عوامل

سرویس سریع و صحیح و ایجاد این احساس در مشتري است که مشتري احساس 
بانک داري امروز . کند رضایت وي از خدمات دریافتی براي بانک بسیار مهم است

شیوه نو، بازاریابی و مشتري مداري موثر، ارائه تکنولوژي هاي نو، سرویس دهی و 
رد نظر مشتري را می طلبد که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند خدمات مو

در بازار رقابتی موجب جذب منابع باال، ماندگاري منابع و در نتیجه دوام و بقاي 
 .دائمی آن بانک با بهره وري باال خواهد شد

  
  تحقیقات آتی

  براي انجام ارزیابی عملکرد سازمانهاVIKOR  و MODMتلفیق روش هاي -1
 کارگیري مدل ارائه شده در این پژوهش براي ارزیابی عملکرد بانک هاي به -2

خصوصی و دولتی به منظور درك بهتر عوامل موفقیت آمیز در رشد و توسعه 
 بانک ها

ارائه مدلی براي ارزیابی بانک ها در زمینه بانکداري الکترونیک، شناسایی و  -3
  ک هاي کشورمعرفی بهترین بانک از نظر عملکرد در بین تمام بان
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  پیوست ها

  
   زیر معیارها براي ارزیابی بانک ها88):  1 (جدول

یف
رد

  

  انصار  گردشگري  رشه  سامان  پاسارگاد  متغیرها  سازه  مفهوم

  36524  25741  12541  30245  254154  ی هاي ثابت مشهودجمع دارای
  4587  2574  958  3541  2541  دارایی هاي نامشهود
  85471  36524  98574  25487  35684  هزینه هاي عملیاتی
  25487  98574  25874  36587  52874  سود انباشته

  635241  32541  21547  62541  365824  جمع کل حقوق صاحبان سهام
  8545548  4555644  5625147  6547854  5847584  کل دارایی هاي بانک

ه ها
 داد

ص
شاخ

  
    

  5/24  21  5/32  3/18  1/25  جمع کل هزینه ها
  75  69  60  52  63  میانگین سود خالص شعب
  نسبت سود سپرده ها به 
  415  777  785  365  992  درامد تسهیالت اعطایی

  68  65  87  58  74  عایدي هر سهم
  65  45  5/35  9/65  5/35  رشد سود خالص

  65  9/65  65  6/70  8/56  بازده حقوق صاحبان سهام
  10  11  18  12  14  بازده دارایی

ري
ودآو

ص س
شاخ

  

  سود خالص
  

65241  45741 25487 65241 63552 

  نسبت هزینه هاي اداره عملیات
  6/11  5/12  8/9  5/12  10   به مجموع هزینه ها

  نسبت هزینه هاي اداره عملیات
  1/11  11  8  11  9   به مجموع درامدها

  نسبت هزینه هاي اداري به
  1/2  1/1  /9  2/0  1   متوسط دارایی ها

  نسبت حجم تسهیالت اعطایی
  60  45  64  52  61   به کل دارایی ها

  8  12  8  9  11  نسبت کفایت سرمایه
  15  17  19  23  21  نسبت بدهی

الی
ي م
ت ها

نسب
ص 

شاخ
  

  5  9  7  8  5  ت مالیکیتنسب
  287  178  168  254  154  نسبت درآمد تسهیالت به کل درامدها

  91  86  88  92  78  سهم درامد از کارمزد خدمات
  سرانه مجموع درآمدها
  11  6  8  9  11   به ازاء هر نفر

  13  19  14  19  21  مجموع درآمدها به متوسط دارایی ها

1  

لی
 ما
داز
م ان

چش
  

رامد
د د
 رش

ص
شاخ

  75  68  41  63  45  رشد درآمدها  
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  254871  352141  254147  254787  252424  میزان درآمد تسهیات اعطایی بانک

  8317252  685749  845214  745471  845741  حجم کل سپرده ها
  85522  75412  63254  54214  51021  میزان سرمایه گذاري بانک

  میزان درآمد ناشی از 
  2512  225  3225  4511  7454  سرمایه گذاري هاي بانک

  8554  565  6521  524  214  میزان درآمد کارمزد بانکی
  5554  9855  8745  6254  3254  سایر دارمدهاي عملیاتی بانک

ولید
ص ت

شاخ
  

  

  متوسط سپرده هاي جذب
  540  122  200  854  365   شده هر شعبه

  52  14  10  21  41  نرخ رشد سپرده ها
  25  10  32  12  14  نرخ رشد تسهیالت اعطایی
  14  52  32  52  21  نرخ رشد کارتهاي خودپرداز
  6  2  9  11  7  نرخ رشد سالیانه شعب

  10  11  8  25  14  خود پرداز نرخ رشد پایانه هاي

صول
 مح
سعه
ص تو

شاخ
  

نرخ رشد پایانه هاي پوز 
  -8  -1  5  2  -2  فروشگاهی

  85412  25521  2541  152111  325414  میزان تسهیالت اعطایی
نسبت تسهیالت اعطایی به جمع 

  14  21  65  35  25  رده هاکل سپ

  15121  52145  7451  32541  21451  تعدادتسهیالت اعطایی
  1225  2254  4574  2541  3652  متوسط تسهیالت اعطایی هر شعبه

  58514  5145  1225  2514  256   گشایش یافتهتعداد اعتبارات اسناد
  حجم اعتبارات اسنادي 

  2587  215640  215401  251012  51400  گشایش یافته

2  

لی
داخ

ي 
دها

راین
ز ف
ندا
م ا
چش

  

وش
ز فر
س ا

ت پ
دما
ص خ

شاخ
 

  

  12201  22321  5562  78641  78525  خودپرداز سرانه کارت به دستگاه
  1320654  851471  985147  1202141  1251411  تعداد حسابهاي سپرده کوتاه مدت

  512211  89622  86415  84214  98547  تعداد حسابهاي سپرده بلند مدت
ي قرض الحسنه تعداد حسابها

  25780  50487  651514  454145  58457  جاري و پس انداز

  2301613  5648201  561265  8641745  865411  سود پرداختی به سپرده گذاران 

  440410  4687101  5453554  766544  455466  مانده حسابهاي سپرده کوتاه مدت

  36444  23322  51625  841+99  658471  مانده حسابهاي سپرده بلند مدت

اتی
عملی

ت 
 مزی

ص
شاخ

  

مانده حسابهاي قرض الحسنه 
  65440  45455  54564  54545  45874  جاري و پس انداز

  952121  54518  452214  1011554  2012015  تعداد مشتریان
  58112  122100  101201  51241  8554  تعداد دستگاه هاي خودپرداز

تعداد پایانه هاي پوز فروشگاهی و 
  0  0  0  0  0  نکیبا

تعداد کاربران تلفن بانک و پیام 
  51013  353546  45589  446540  55665  کوتاه بانکی

  15510  42015  41520  12510  12412  تعداد کارتهاي خودپرداز
  50104  41551  55632  25622  25411  تعداد کاربران اینترنت بانکی

3  

ري
مشت

داز 
م ان
چش

  

ري
مشت

ت 
ضای
ص ر

شاخ
  

 524 455 584 874  895  تعداد کل شعب سیستم بانکی
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  سهم بانک از سپرده هاي 
  6/4  5/2  8/9  8/11  4/10  سیستم بانکی

  سهم بانک از تسهیالت
  1  5/0  9/0  2/0  5/0   اعطایی سیستم بانکی

  سهم بانک از کارتهاي 
  1  8/0  9/0  2  1  خودپرداز سیستم بانکی

سهم بانک از تعداد پایانه هاي 
  2  1  2/0  6/0  5/0  خودپرداز

  سهم بانک از تعداد پایان هاي
  0  0  0  0  0   پوز فروشگاهی

سهم بانک از تعداد کل شعب 
  2/1  1  4/0  6/0  3/0  سیستم بانکی

ازار
م ب
سه

ص 
شاخ

  

  سهم بانک از سپرده هاي
  6/4  5/2  8/9  8/11  4/10   سیستم بانکی

  حجم ریالی ضمانت 
  785125  98878  455120  232525  251411  نامه هاي صادره

  حجم ارزي ضمانت
  0  0  0  251  120   نامه هاي صادره

  0  111  120  155  140  حجم حواله هاي صادره
  56565  5656  2565  112  121  حجم حواله هاي وارده
  894504  45545  44555  122141  415444  تعداد کارتهاي اعتباري
صول  8/400  4787  7844  15111  12121  تعداد کارتهاي هدیه

 مح
ري
رهب

ص 
شاخ

  

  حجم ریالی ضمانت
  785125  98878  455120  232525  251411  نامه هاي صادره

  
  

یف
رد

  

  سرمایه  کارآفرین  اقتصاد نوین  پارسیان  سینا  متغیرها  سازه  مفهوم

  29854  25415  36541  54124  25415  جمع دارایی هاي ثابت مشهود
  6854  1258  9587  989  6587  دارایی هاي نامشهود
  65287  42587  56874  25878  58674  هزینه هاي عملیاتی
  63257  25488  68547  35648  65847  سود انباشته

  9857  6598  659854  65547  365874  جمع کل حقوق صاحبان سهام
  584745  89547554  556262  5847864  2156254  کل دارایی هاي بانک

ه ها
 داد

ص
شاخ

  
  

  11  9/19  14  3/36  8/19  جمع کل هزینه ها
  68  88  85  55  45  میانگین سود خالص شعب
  نسبت سود سپرده ها به 
  251  414  502  1005  615  درامد تسهیالت اعطایی

  62  60  58  99  88  یدي هر سهمعا
  65  9/65  65  6/70  8/56  رشد سود خالص

1  

لی
 ما
داز
م ان

چش
  

ري
ودآو

ص س
شاخ

  

  65  45  5/35  9/65  5/35  بازده حقوق صاحبان سهام
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  19  19  18  21  9  بازده دارایی
  سود خالص

  
56254 41515 54214 562416 51125 

  نسبت هزینه هاي اداره عملیات
  2/9  11  6/14  9/9  6/10  ه ها به مجموع هزین

  نسبت هزینه هاي اداره عملیات
  6/8  9  5/11  9  8   به مجموع درامدها

  نسبت هزینه هاي اداري به
  1  3/2  25/1  85/2  6/1   متوسط دارایی ها

  نسبت حجم تسهیالت اعطایی
  65  69  56  48  59   به کل دارایی ها

  1/7  9  12  14  7  نسبت کفایت سرمایه
  25  15  14  21  25  نسبت بدهی

الی
ي م
ت ها

نسب
ص 

شاخ
  

  7  8  9  10  9  نسبت مالیکیت
  نسبت درآمد تسهیالت
  145  125  2541  487  356   به کل درامدها

  41  85  45  74  65  سهم درامد از کارمزد خدمات
  سرانه مجموع درآمدها
  9  15  14  10  8   به ازاء هر نفر

  مجموع درآمدها به
رامد  17  16  17  28  21  یی ها متوسط دارا

د د
 رش

ص
شاخ

  
  41  55  60  45  69  رشد درآمدها

  میزان درآمد تسهیات   
  125474  235224102  254141  322325  225233  اعطایی بانک

866231  حجم کل سپرده ها
1  

9521887
8  

4587557  5696525  969995  
  32221  65211  54751  45711  562455  میزان سرمایه گذاري بانک

  میزان درآمد ناشی از 
  5212  2541  953  96661  6632  سرمایه گذاري هاي بانک

  541  542  365  652  987  میزان درآمد کارمزد بانکی
  سایر دارمدهاي
  8002  1201  8547  85421  9874   عملیاتی بانک

ولید
ص ت

شاخ
  

  

  متوسط سپرده هاي 
  541  565  854  5558  7451  جذب شده هر شعبه

  35  20  41  12  26  نرخ رشد سپرده ها
  21  21  20  18  16  ینرخ رشد تسهیالت اعطای

  19  25  63  10  27  نرخ رشد کارتهاي خودپرداز
  6  8  6  8  11  نرخ رشد سالیانه شعب

  10  11  9  25  14  نرخ رشد پایانه هاي خود پرداز

2  
لی
داخ

ي 
دها

راین
ز ف
ندا
م ا
چش

  

صول
 مح
سعه
ص تو

شاخ
  نرخ رشد پایانه هاي   

  8  -2  6  25  11  پوز فروشگاهی
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  55445  58745  987547  558625  986547  میزان تسهیالت اعطایی
نسبت تسهیالت اعطایی به 

  10  25  65  58  57  جمع کل سپرده ها

  512212  542154  5421  512521  24855  تعدادتسهیالت اعطایی

  متوسط تسهیالت
  96547  86547  5214  54121  987   اعطایی هر شعبه

  تعداد اعتبارات اسنادي
  254  52122  56632  2562  5214   گشایش یافته

  حجم اعتبارات اسنادي 
  20001  41201  45152  2592447  26518  گشایش یافته

وش
ز فر
س ا

ت پ
دما
ص خ

شاخ
  

  سرانه کارت به دستگاه
  50150  12012  66212  12020  12082   خودپرداز

  تعداد حسابهاي سپرده 
  1485121  521621  2154111  3254124  214121  کوتاه مدت

  ي سپرده تعداد حسابها
  36444  23322  51625  841+99  658471  بلند مدت

تعداد حسابهاي قرض الحسنه 
  255522  584511  455162  4520861  860142  جاري و پس انداز

  566211  789465  788945  5656999  2632628  سود پرداختی به سپرده گذاران

  مانده حسابهاي سپرده 
  4200441  586011  445114  5450315  4756431  کوتاه مدت

  مانده حسابهاي سپرده
  512211  89622  86415  84214  98547   بلند مدت

اتی
عملی

ت 
 مزی

ص
شاخ

  

مانده حسابهاي قرض الحسنه 
  51013  353546  45589  446540  55665  جاري و پس انداز

  1120120  562201  122550  3562411  585220  تعداد مشتریان

  123321  45121  410040  542111  86320  دازتعداد دستگاه هاي خودپر

تعداد پایانه هاي پوز 
  0  4155  12211  4151221  14124  فروشگاهی و بانکی

تعداد کاربران تلفن بانک و 
  65440  45455  54564  54545  45874  پیام کوتاه بانکی

  152241  455511  542589  87541  1458  تعداد کارتهاي خودپرداز

  5454552  52411  867545  878674  87465  ران اینترنت بانکیتعداد کارب

3  

ري
مشت

داز 
م ان
چش

  

ري
مشت

ت 
ضای
ص ر

شاخ
  

 854 525 998 888 895  تعداد کل شعب سیستم بانکی
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سهم بانک از سپرده هاي 
  3/8  8/9  14  12  9  سیستم بانکی

سهم بانک از تسهیالت 
  2  7  8  12  2/0  اعطایی سیستم بانکی

سهم بانک از کارتهاي 
  3/2  5/0  3/3  4  5/2  ز سیستم بانکیخودپردا

سهم بانک از تعداد پایانه هاي 
  3  2  1  4  9/0  خودپرداز

سهم بانک از تعداد پایان هاي 
  2  7  8  12  2/0  پوز فروشگاهی

سهم بانک از تعداد کل شعب 
  2  2  1  4  3  سیستم بانکی

ازار
م ب
سه

ص 
شاخ

  

  حجم ریالی ضمانت 
  800404  545656  745645  545568  565135  نامه هاي صادره

  حجم ارزي ضمانت
  10  11  252  58614  445   نامه هاي صادره

  1412  212  1221  122222  4122  حجم حواله هاي صادره

  454  42  65447  465  511  حجم حواله هاي وارده

  1454541  477404  455456  454111  474511  تعداد کارتهاي اعتباري

  130442  5425  4554  44565  4554  هدیهتعداد کارتهاي 

سهم بانک از سپرده هاي 
  3/8  8/9  14  12  9  سیستم بانکی

صول
 مح
ري
رهب

ص 
شاخ

  

سهم بانک از تسهیالت 
  2  7  8  12  2/0  اعطایی سیستم بانکی
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  )1(ادامه جدول شماره 

یف
رد

  

  متغیرها  سازه  مفهوم

گاد
سار

پا
  

ان
سام

  

هر
ش

ري  
شگ

رد
گ

  

صار
ان

  

  نسبت کارکنان با تحصیالت فوق لیسانس 
  24  11  9  7  8  به باال به کل کارکنان

  نسبت کارکنان با تحصیالت لیسانس
  63  78  88  75  58   به کل کارکنان

زان
می

 
الت

حصی
ت

  نسبت کارکنان با تحصیالت کمتر از لیسانس   
  23  11  3  22  36  به کل کارکنان

  65  25  63  45  44  ننسبت کارکنان زن به کل کارکنا

یت
جنس

  35  75  37  55  66  نسبت کارکنان مرد به کل کارکنان  

  6/80  45  60  5/74  65   ساعت–سرانه آموزشی کارکنان دربدو خدمت نفر 

  15  20  11  8  14   ساعت–سرانه آموزشی حین خدمت کارکنان نفر 
ص
شاخ

 
رت
مها

 
نان
کارک

  

شی
موز
مه ا
برنا

  9/0  5/1  1  9/0  5/0  نسبت هزینه هاي آموزشی به کل هزینه ها  

  122  151  135  180  201  متوسط حقوق کارکنان

  2/1  3/2  2/1  5/1  1  نسبت هزینه حقوق کارکنان به کل درآمدها

  12  17  18  14  18  سرانه میزان پاداش توزیع شده بین کارکنان

  21  14  8  12  15  درصد افزایش حقوق کارکنان

4  

ري
دگی
و یا

شد 
از ر
 اند
شم
چ

  

نان
کارک

ت 
ضای
ص ر

شاخ
  

  250  321  102  201  214  اخت شده به کارکنانسرانه تسهیالت پرد
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یف
رد

  

ینا  متغیرها  سازه  مفهوم
س

ان  
سی
پار

ین  
 نو
صاد

اقت
  

ین
آفر
کار

ایه  
سرم

  

  نسبت کارکنان با تحصیالت فوق لیسانس 
  15  15  24  10  11  به باال به کل کارکنان

  نسبت کارکنان با تحصیالت لیسانس
  74  75  56  81  70   به کل کارکنان

زان
می

 
الت

حصی
ت

  نسبت کارکنان با تحصیالت کمتر از لیسانس   
  11  10  30  9  19  به کل کارکنان

  80  85  63  49  60  نسبت کارکنان زن به کل کارکنان

یت
جنس

  20  15  27  51  40  نسبت کارکنان مرد به کل کارکنان  

  5/52  58  70  9/81  5/69   ساعت–سرانه آموزشی کارکنان دربدو خدمت نفر 

  14  9/9  10  9/16  5/12   ساعت–سرانه آموزشی حین خدمت کارکنان نفر 

ص
شاخ

 
رت
مها

 
نان
کارک

  

شی
موز
مه ا
برنا

  2  2/1  9/1  2  8/0  نسبت هزینه هاي آموزشی به کل هزینه ها  

  135  145  102  161  145  متوسط حقوق کارکنان

  2  1/2  9/1  1  2  نسبت هزینه حقوق کارکنان به کل درآمدها

  20  17  19  14  10  سرانه میزان پاداش توزیع شده بین کارکنان

  20  14  13  18  10  درصد افزایش حقوق کارکنان

4  

ري
دگی
و یا

شد 
از ر
 اند
شم
چ

  

نان
کارک

ت 
ضای
ص ر

شاخ
  

  140  210  521  80  98  سرانه تسهیالت پرداخت شده به کارکنان
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