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 چکیده

تغییر ساختار دولتی به خصوصی : تغییرات و تحوالت عمده صورت گرفته در سیستم بانکداری ایران، بانک ملت را با چالش های جدیدی مواجه کرده است

شدن چهار سپرده بانکی و ...،این بانک را به سمت افزایش درامد های غیر  ،ازدیاد رقباو رقابت شدید انان برای بدست اوردن سهم بازار بیشتر، گران و هزینه زا

.در این مقاله محقق اطالعات مورد نیاز خود رابه دو روش مصاحبه با خبرگان و مطالعات [1]مشاع )کسب درامد از محل کارمزدخدمات( سوق داده است 

برای تعیین ظرفیت درامد های حاصل از کارمزد خدمات بانک ملت از مدل برنامه ریزی علمی و کتابخانه ای جمع اوری کرده است. در بخش اول مقاله، 

( و (IFEاستفاده شده است. به این دلیل که در مدل ارزیابی عوامل درونیEFEوعوامل بیرونی IFEومدلهای ارزیابی عوامل درونی  SWOTاستراتژیک

مناسب خود در زمینه ارائه خدمات به نموده است بنابر این این بانک در بکارگیری از ظرفیت را کسب 1296و 2226( ،بانک ملت به ترتیب نمره(EFEبیرونی

 WTو SO،ST،WOدرامد های غیر مشاع موفق نبوده است.در بخش اخر مقاله برای ارتقاء ظرفیت خدمات غیر مشاع بانک ملت چند استراتژی  منظورکسب

عامل اصلی برای 12(بعنوان استراتژی اصلی بانک انتخاب می شود که حدودWT،استراتژی تدافعی) پیشهناد می گردد.ازمیان استراتژی های گفته شده

 اولویت بندی نموده است.AHPمحقق انها را به روش  .به جهت هزینه زا بودن این عوامل، استراتژی تدافعی توسط محقق پیشنهاد می گردد
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 مقدمه

ییر در چرخه اهداف تغییرات اساسی دنیای امروز باعث برهم زدن پارادایم های گذشته در تمامی عرصه ها شده است .تغییرات دربرخورد رقبا بایکدیگر؛ تغ

رشد ابداعات و نو اوریها همگی بران شده اند تا پارادایم های ییرات در نظام های اموزش و پرورش، عمر محصوالت؛ باال رفتن سطح اگاهی انسانها به واسطه تغ

 تمام شرایط این است .در بشر محدود منابع و نامحدود های خواسته جهان امروز دنیای .بویژه که[2] گذشته نتوانند پاسخگوی نیاز های دنیا امروز باشند

 ریزی برای برنامه و سنجی ظرفیت شرایطی چنین در.برسانند فعلیت به را خود پتانسیل و توان اکثر حد کنندکه عمل ای بگونه تا دارند سعی سازمانها

 عصر این در سازمانها که بخصوص.رسد می بنظر حیاتی و ملموس ،برای تمام سازمانها امری کامال خود موثر توان گیری بکار به منظور وخدمات تولید ظرفیت

 .هستند بیشتر سود کسب و رقبا از گرفتن پیشه جهت رقابتی مزیت یک تنداش نیازمند

 ظرفیت بانکی، خدمات ارائه مورد در تا است نیاز اساس باشد و دیر زمانی است که در این راه قدم گذاشته است.براین نمی مستثنا قائده این از  نیز ملت بانک

 و جامعه وضعیت به وباتوجه  انسانی نیروی توان از گیری ،بکار مشتریان نوع و تعداد موجود، نابعم به باتوجه شعبه ؛ هر گردد مشخص گیردتا صورت سنجی

این بانک با اتکا به   .کند؟وغیره دریافت را ها کارمزد انواع باشد، داشته(LC) اعتباری اسناد گشایش بفروشد، بانکی ضمانتنامه تواند می میزان چه به...رقباو

شمند چندین ساله خود، خلق مزیتهای رقابتی در بازار خدمات غیر مشاع  نظام بانکی کشور را دستور کار خود قرار داده و همگام با سابقه و تجربیات ارز

 ام نموده استتحوالت مهم دنیای بانکداری، نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه های مربوطه باهدف  تامین هزینه های جاری خود از محل کارمزد ها  اقد

[3]. 

 محقق در این پژوهش سعی نموده است  تا : در مرحله اول؛

است از تمام ظرفیت خود در جهت کسب بیشتر درامدهای غیر مشاع)انواع  بیان نماید که ایا بانک ملت ،توانسته 1SWOTبا استفاده از تکنیک برنامه ریزی 

نانچه موفق به بکار گیری از ظرفیت مناسب خدمتی خود نشده است چه راهبرد ها و کارمزد( استفاده کند؟ ویااینکه ظرفیت بالاستفاده وجود دارد؟ و چ

 راهکارهایی باید دنبال شود؟

ری فرایند ودر مرحله دوم ؛ بعد از بیان انواع استراتژی های پیشنهادی توسط محقق و انتخاب استراتژی تدافعی برای بانک ملت، با کمک مدل تصمیم گی

،اولویت و اهمیت عوامل این استراتژی تعیین می گرددودر نهایت محقق به یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در بانک ملت  (2HPAتحلیل سلسله مراتبی)

 دست می یابد.

 در مقدمه این پژوهش الزم است برای درک بهتر مفاهیم درامدی بانک ملت ،به تقسیم بندی انواع درامد ها در بانک اشاره کنیم:

 ع یا عملیاتی بانکدر امدهای مشا -الف

 منظور کلیه در امد هایی است که نتیجه فعالیت اصلی بانک می باشد . ماننددرامد حاصل از دادن تسهیالت به مشتریان.

 

 

                                                           
1.SWOT=Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats  
2. AHP= Analytical Hierarchy process. 
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 در امد های غیر مشاع یا غیر عملیاتی -ب

مشتریان حاصل نشود. مانند انواع  کارمزد های  منظور کسب درامد از سایر روشها که نتیجه فعالیت اصلی بانک نیست و این درامدازراه دادن تسهیالت به

 (و ....LCحاصل از صدور ضمانتنامه بانکی و گشایش اسناد اعتباری)

قانون اساسی و خصوصی شدن بانک ملت ،تغییرات و تاثیرات زیادی بر این بانک گذاشته است که در البه الی تحقیق به انها پرداخته خواهد 44اجرای اصل 

الشهای اساسی عاتی در مورد برنامه عملیاتی  مدون شده در این بانک ،صورت گرفته است که در خالل تحقیق، به این برنامه عملیاتی و چشد. همچنین مطال

 .[3] ان پرداخته خواهد شد

 بیان مسئله

نفع خود استفاده کرده و با ایجاد تغییرات جدید تر در امروزه  سازمان ها نه تنها باید خود را با تغییرات و شرایط جدید منطبق کنند، بلکه باید از تغییرات به 

تغییر را احساس »این امردر بانک ملت با شعار جدید خود  .[2] وان یک مزیت رقابتی استفاده کنندمحیط کسب و کار در صنعت  پیشرو بوده و از ان بعن

لتی به خصوصی( شروع شده وباتغییرات شگرف در تمام زمینه ها من جمله کامال مشهود است. مساله اصلی در بانک ملت با موضوع تغییر ساختار)دو«کنیم 

 .[3] تامین هزینه های جاری از محل درامد های غیر مشاع  ادامه پیدا می کند

 این گرفتن نظر در با.اند یافته متفاوت و تر جدید مفهومی رو پیش و موفق سازمانهای در تعاریف و مفاهیم از بسیاری میالدی21 قرن به ورود همچنین با

 نیازمند مطلب این.اند امروزی سازمانهای پیشرفت مغایر دو هر استفاده بال ظرفیت و مازاد ظرفیت. ،نامحدوداند ها خواسته ولی محدود ما منابع که موضوع

 .باشد می21قرن سازمانهای در سنجی ظرفیت از جامع نظام یک بکارگیری

تحقیقات و مقاالت علمی متعددی نوشته شده است. ولیکن، این مباحث به شکلی تازه ونو در این پژوهش مطرح می در مورد ارائه خدمات بانکی و کارمزد، 

از ارائه  شوند .منظور محقق از کارمزد بانکی ،مفهوم فقهی ان  یعنی کسب درامد های حاصل از عقود اسالمی ویا مفهوم ربوی ان نیست . و مقصود محقق

یه خدمات بانکی نمی باشد  بلکه محقق قصد دارد به ظرفیت سنجی ارائه خدماتی بپردازد که درامد غیر مشاع نصیب بانک می کند . خدمات بانکی ، ارائه کل

 و....LCمثل خدمات در زمینه صدور ضمانتنامه و 

 اهمیت و ضرورت 

کشور با  می اقتصاد، باعث شده است تا سود اوری بانکها در اینمشکالت وشرایط سخت بانکداری درایران ، با ورود روز افزون بانکهای خصوصی و شرایط تور 

. می دانیم  که مهمترین روش کسب درامد در بانکهای ایران به این شکل است که : بانکها منابع پولی در دست مردم را [1] چالش های جدی مواجه باشد

ند و از طریق مابه التفاوت  نرخ این منابع با مصارف ،درامد اصلی خود را کسب می جمع اوری می کنند و در قالب انواع تسهیالت به مردم به مصرف می رسان

ده اصلی منابع کنند. ولیکن امروزه  بانک ها بامشکالتی زیادی در این زمینه مواجه هستند.اصلی ترین این مشکالت به مسائل مربوط به جمع اوری چهار سپر

ض الحسنه پس انداز و جاری( بر می گردد. همراه با مشکالت اقتصادی جامعه وشرایط تورمی اقتصاد ایران ، بانکی)سپرده کوتاه مدت ،سپرده بلند مدت، قر

درصد سود به سپرده گذاران بدهند.  بر طبق دستور العمل جدید بانک 22امروزه تقریبااکثربانکهای ایران مجبورند برای جمع اوری منابع بلند مدت تا حدود 

درصد( به مصرف برسانند که این امر  9تا 4های قرض الحسنه ، این بانکها باید منابع حاصله از انرا  حتما با تسهیالت قرض الحسنه ) مرکزی  در مورد سپرده

 ثر بانکهاموجب کاهش ارزش منابع قرض الحسنه در نزد بانکها شده است . درمورد سپرده های کوتاه مدت مشتریان ، وضعیت به گونه ای شده است  که  اک
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درصد سوق داده می شوند . حساب قرض الحسنه جاری نیز مشکالت خاص خود)چک برگشتی، بدحسابی مشتری و...( را 16به سمت پرداخت سود باالی 

 رند.درصد نیستند و یا اگر متقاضی تسهیالت باشند ،توان پرداخت اقساط ان را ندا20دارد . اکثرمشتریان نیز متقاضی در یافت تسهیالت با نرخ باالی 

هزینه های مسائل فوق وکمبود نقدینگی نزد مردم و بسیاری از مشکالت دیگر، سیستم بانکی را به سمتی سوق داده است که این بانکها سعی کنند حد اقل 

 .  [1]جاری خود را از طریق کسب انواع کارمزد )منظور درامد غیر مشاع( تامین کنند

 اهداف 

 مشاع غیر های درامد کسب زمینه در تهدیدات و فرصتها ضعف، و قوت نقاط از گیری ربکا در ملت بانک ظرفیت شناسایی -1

با اولویت بندی  ظرفیت مدیریت مناسب الگوی یک تهیه نهایت در و ملت بانک  مناسب ظرفیت از گیری بکار جهت در راهبردهایی و راهکارها تعیین -2

 .عوامل استراتژی تدافعی

 روش گرد اوری اطالعات

ن پژوهش محقق از روشهای مختلفی شروع به جمع اوری اطالعات کرده است . بخش میدانی جمع اوری اطالعا ت شامل اطالعاتی است که از طریق در ای

. همچنین محقق برای جمع  )مطالعات مروری( مصاحبه با خبرگان مسئله چه در بانک ملت و چه در سایر بانکها  و حتی مشتریان بانک حاصل شده است

 است.  ری اطالعات مورد نیاز خود تحقیقات وسیعی را در اینترنت ، کتابخانه ها  و بویژه اینترانت بانک ملت و مجله پرتو این بانک انجام دادهاو

 پیشینه تحقیق

نده سود اوری بانکها ی یونان میالدی اقای آسانا سوگلوو همکارانش در دانشگاه اتن  یونان تحقیقاتی را در مورد اینکه چه عواملی تعیین کن2005در سال 

 هستند؟ انجام دادند. این سه عامل اصلی وتعیین کننده  سود اوری بانکی شامل موارد زیر ند: 

 ویژگیها و خصوصیات خاص هر بانک-1

 ویژگیها و عوامل خاص صنعت-2

 [4]اقتصاد کالن کشور-3

( پژوهشی را در مورد عوامل موثر بر سود اوری بانکهای سوئیس قبل و در طول دوره 2010در دانشگاه علم و هنر لوسرن سوئیس اقایان دایتریچ و ونزن راید )

های تحقیق خود بحران مالی اروپا، انجام دادند. انها بر اساس مدارک و شواهدی که از بانکهای سوئیس  جمع اوری کرده بودند به تجزیه و تحلیل  متغییر 

 .[6]پرداختند

پژوهشی رادر مورد تفاوتهای بانک های خصوصی با دولتی انجام دادند تا تاثیرات ساختار مالکیتی را بر کارایی و  3مکارانشاقای کورنت و ه2010در سال 

 [4]مورد بررسی قرار می دهد. 2004تا1282عملکرد بانکها بسنجند.این تحقیقات بانک های  اسیای جنوب شرقی را در خالل سالهای

                                                           
3.Cornett  et al 
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به  1382در پژوهشی اقایان لشکری و هژبر الساداتی درسال متعددی در زمینه بانکداری انجام شده است که از ان جمله:در ایران نیز تحقیقات و مقاالت 

مقاله ای را به رشته تحریر دراوردکه در ان 1320. خانم فرشته مالکریمی خوزانی در سال[5]بررسی خصوصی سازی بانکهای خارجی و  داخلی پرداختند

 .[9]هی کارمزد را تبیین کند .تفاوتهای کارمزد در بانکداری اسالمی و بهره و ربا دربانکداری غربی مشخص نمایدسعی کرد تا مفهوم فق

تنها مقاله اقای جمالیان مدیر عامل بانک رفا بود که تقریبا بیشترین ارتباط را با   هیچ یک از کارهای انجام شده ارتباط مسقیم با موضوع این مقاله ندارد.

 . [8]کندکارمزد خدمات بانکی را در کشورهای مختلف و ایران بررسی می اقای جمالیان در مقاله خود. داردن مقاله موضوع ای

 

 سوال تحقیق

 چگونه سمنان استان در ظرفیت مدیریت مناسب الگوی  ارائه و اوری سود بر باتاکید ...(وLCو ضمانتنامه)خدمات ارائه برای ملت بانک سنجی ظرفیت-1

 است؟

 بانک ملت با چه نقاط ضعف و قوت  و فرصت ها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع مواجه بوده است؟ -2

 جهت بهبود و افزایش درامد های غیر مشاع چه راهکارهایی توسط محقق ارائه می شود؟-3

 تحقیق و زمانی قلمرو مکانی

به مدت یک 1322بهمن ماه سال  تا1321ازبهمن ماه سال نیز  تحقیق زمانی ان می باشد.قلمروقلمرو مکانی این تحقیق  کلیه شعب بانک ملت استان سمن

 .سال می باشد

 SWOT))روش و ابزار 

، مدل تحلیلی مختصر و مفیدی است که به شکل نظام یافته هر یک از عوامل قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدها را شناسایی  SWOTروش تجزیه و تحلیل 

. در این روش تالشهایی برای تجزیه و تحلیل شرایط بیرونی و  [4] تژیهای متناسب با موقعیت کنونی حرفه مورد بررسی را منعکس میسازدکرده و استرا

. در این مدل فرصتها و تهدیدها نشان دهنده چالشهای  [2]وضعیت درونی بعمل آمده و بر اساس آن استراتژی مناسب برای بقاء سازمان طراحی می شود

، کمبودها ( لوب و یا نامطلوب عمده ای است که درمحیط فراروی سازمان وجود داشته و درمقابل ، قوتها وضعفها )شایستگی ها ،  توانایی ها ، مهارتها مط

 .  [10] وضعیت محیط داخلی تشکیالت مورد مطالعه را به نمایش می گذارد

رونی )قوتها و ضعفها( شناسایی شده و عوامل کلیدی آنها از غیرکلیدی تمیز داده شد ، زمان پس از اینکه عوامل محیطی ) فرصتها و تهدیدها( و عوامل د

 انتخاب و پیشنهاد استراتژیها فرا می رسد .
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 در حالت معمولی متشکل از یک جدول مختصاتی دو بعدی است که هر یک از چهار نواحی آن نشانگر یک دسته استراتژی می باشد.این مدل SWOTمدل 

 واقع، در[. ،14 ،13 ،12 ،11]می گیرد قرار استفاده مورد خارجی یک سازمان و داخلی محیط تحلیل سیستمانیک  و تجزیه برای ای وسیله عنوان به اغلب

 .]16] موفق های استراتژی تدوین برای تعیین مناسب پایه یک تواند می SWOT تحلیل و تجزیه

 

 

 درونی( )عوامل IFEطراحی یا تعیین مدل ارزیابیالف:

با توجه به محور زیر مشخص می کنیم . همانگونه که در شکل نشان داده شده است  4تا  1وضع موجود هر عامل را با امتیازی بین  تعیین وزن یا رتبه: -1

 را می تواند به خود بگیرد. 4و  3را دریافت می نمایند . نقاط قوت نیز فقط نمرات  2یا  1، نقاط ضعف فقط امتیاز 

 تیاز وضع شده:تعیین ام -2

) بسیار مهم ( اختصاص می دهیم . در اینجا هم می توان از نرمالیزه کردن جهت وزن دهی  1به هر عامل یک ضریب وزنی بین صفر ) بی اهمیت ( تا 

میم گیری پیرامون استفاده نمود . در این صورت جمع ضرایب وزنی اختصاص داده شده باید مساوی یک شود . برای تعیین وزن هر یک از عوامل و تص

 1بیایند می توان از نظرات خبرگان بهره جست و سپس وزن عوامل با اهمیت تر را بین صفر تا  IFEعوامل با اهمیت تری که خوبست در جدول 

یید تا وزنهای بین را اختصاص داده سپس ستون را نرمالیزه نما 6تا  1نرمالیزه نمود . جهت انجام این کار پیشنهاد می شود به هر عامل عددی بین 

 صفر تا یک برای هر عامل بدست آمده و مجموع اوزان نیز یک شود .

  تعیین امتیاز وزن دار:-3

 برای این کار وزن یا رتبه هر عامل رادر امتیاز وضع شده ان ضرب می کنیم

  تعیین مقدار نهایی ارزیابی:-4

میباشد . اگر نمره نهایی سازمان کمتر از  6/2میباشد و میانگین آنها 4و حداکثر  1حداقل  برای این کارجمع امتیازات وزن دار را محاسبه می نمائیم که

باشد ، بیانگر این است که سازمان  6/2باشد یعنی سازمان از نظر عوامل داخلی من حیث المجموع دچار ضعف میباشد و اگر نمره نهایی بیشتر از  6/2

 .  [15] قوت میباشد از نظر عوامل درونی من حیث المجموع دارای

 )عوامل بیرونی( EFEطراحی وتعیین مدل ارزیابی-ب

ن امتیاز تعیین وزن یا رتبه: برای هر یک از عوامل یک امتیاز بین یک تا چهار بر حسب میزان تطابق سازمان وبا فرصتها و تهدیدها می نویسیم . ای-1

به معنی این است که واکنش عالی  4دادن واکنش نسبت به عوامل مزبور میباشد . عدد بیانگر میزان اثربخشی استراتژی های کنونی سازمان در نشان 

 بدین معنی است که واکنش بسیار ضعیف میباشد . امتیازات در محدوه سازمان تعیین میشوند . 1بوده است و عدد 

 امتیاز وضع شده:برای این کار مانند مدل ارزیابی عوامل درونی عمل می شود-2

 متیاز وزن دار:از ضرب وزن یا رتبه در امتیاز وضع شده بدست می ایدتعیین ا-3

 تعیین مقدار نهایی ارزیابی:از جمع امتیازات وزن دار بدست می اید.-4
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 تعیین ارزیابی عوامل درونی و بیرونی)تعیین ظرفیت(
 است:شاخص های مورد مطالعه در جدول زیر اورده شده و SWOTتمامی عوامل درونی و بیرونی مدل 

 تعیین ارزیابی عوامل درونی و بیرونی)تعیین ظرفیت(- 1جدول

 شاخص های مورد مطالعه شرح 
یا   وزن

 رتبه
 ارزیابی امتیازوزن دار امتیاز وضع شده

 

 

 

 

 

 عوامل

 درونی

 

 

 نقاط قوت

 .226 .086 3 محصوالت و خدمات  جدید و نو اورانه

 

 

 

 

 

 

(IFE)=2226 

 .342 .114 3 تیجه تعدد انانرضایت مندی مشتریان و در ن

تقسیم بندی خدمات غیر مشاع براساس میزان 

 ریسک ومقدار کارمزد دریافتی
3 086. 266. 

 266. .086 3 اجرای برنامه عملیاتی بانک

برند بانک ملت )مزایای رقابتی بانک ملت در 

 کشور(
3 069. 191. 

جذب ،LCرتبه برتر بانک در صدور ضمانتنامه و 

 منابع وتخصیص بهینه مصارف
3 069. 191. 

 .266 .086 3 پرسنل متخصص و اگاه به مسئله

کیفیت برترارائه خدمت و فرایند های مناسب 

کاری که برای بانک ارزش افزوده ایجاد  کرده 

 است

3 069. 191. 

 

 

 نقاط ضعف

 های درامد مورد در کاری کم و توجه عدم

 غیرمشاع
1 114. 114. 

 

 پرداخت از مردم تلقی و تفکر طرز به توجه عدم

 کارمزد
1 069. 069. 

 .086 .086 1 کارمزد دریافت جامع سامانه یک اندازی راه عدم

 بعضی در ها ضعف و ها نارسایی  وجود

 خدمات و ازمحصوالت
1 069. 069. 

  
محل نامناسب ارائه برخی خدمات وعدم تخصص 

 ی کارمزدنیرو های بازاریاب
1 069. 069. 

       

       

 عوامل بیرونی

 فرصت ها

بخشهای خالی بازار که رقبا دران بی تاثیر یا کم 

 تاثیر بوده اند

2 

 

026. 

 
12. 

 
 

EFE)=1296) 

 اوری سود که بازار وجدید المللی بین  بخشهای

 است افزایش حال در انها در
2 026. 12. 

 

 تهدیدات

عملکرد مناسب انان بویژه بانک ازدیاد رقبا و 

 های خصوصی
2 142. 284. 

تحریم ایران که موجب کمتر شدن مبادالت 

 خارجی گردید
1 12. 12. 

 .12 .12 1 شرایط تورمی کشور

طرز تفکر و تلقی نادرست مردم و مشتریان از 

 پرداخت کارمزد )پول زور(
3 142. 425. 

 .284 .142 2 خدمات بهتردستیابی رقبا به محصوالت و 
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بعنوان عدد ارزیابی متوسط مطرح می باشد پس این مدل  226می باشد . باتوجه به اینکه عدد2226مالحضه می گردد که ارزیابی عوامل داخلی بدست امده 

ات  به درستی استفاده کند. همچنین ارزیابی نشان می دهد که بانک ملت نتوانسته از ظرفیت ارائه خدماتی خود در زمینه درامد های حاصل از کارمزد خدم

 محیطی است.استفاده از فرصتها و تهدیدات دهنده عدم توانایی بانک ملت درکه نشانباشدمی1296عوامل بیرونی کسب شده توسط بانک

 راهکار ها و راهبرد های پیشنهادی

غیر مشاع به چالش کشانده است که در حال حاضر بانکها باید به مقابله با این چالشها امروزه مشکالت زیادی بانک ها ی ایران را در زمینه کسب درامد های 

عف و ط ضبر خیزند. در سیستم بانکی ایران، بانک ملت نیز باید ضمن شناسایی نقاط قوت و فرصتهای خود ، به ارائه سیاستهایی جهت از بین بردن نقا

 وجود دارد که به شرح زیر پیشنهاد می شود: SWOTتهدیدات محیطی خود اقدام کند.در ادامه چندین استراتژی و راهبرد  اساسی در مدل 

تر در مواردی که سازمان از نقاط قوت مناسبی برخوردار باشد و همچنین فرصتهای محیطی خوبی وجود داشته باشد اولین استراتژی  که سازمان به -1

 انتخاب کند استراتژی تهاجمی یا توسعه ای می باشد.  است

 (SOاستراتژی تهاجمی) -2ول جد

 

 

 نقاط

 قوت

 

 

 

 

 

 

 

 اورانه نو و جدید  خدمات و محصوالت -1

 انان تعدد نتیجه در و مشتریان مندی رضایت -2

 کارمزد ومقدار ریسک میزان براساس مشاع غیر خدمات بندی تقسیم -3

 دریافتی

 بانک عملیاتی هبرنام اجرای -4

 (کشور در ملت بانک رقابتی مزایای) ملت بانک برند -6

 بهینه وتخصیص منابع ،جذبLC و ضمانتنامه صدور در بانک برتر رتبه -5

 مصارف

 مسئله به اگاه و متخصص پرسنل -9

 ارزش بانک برای که کاری مناسب های فرایند و خدمت برترارائه کیفیت -8

 است کرده  ایجاد افزوده

 SOستراتژی ا

 

 بهبود و تقویت خدمات و محصوالت بانک شامل:-الف

صدور انواع کارت هدیه ،ازدواج ، تولد،جشن و...باهر مبلغی که مشتری -1

 بخواهد و با هر متن و نوشته ای که در خواست کند.

 صدور انی اکسس کارت ملت در تمام شعب بانک ملت-2

 سیستم تلفن بانک گفتاری-3

اجرای طرح های خرید گندم،چای، ذرت و ... و به طور کلی پی گیری و -ب

 محصوالت کشاورزی ، دامداری و شیالت 

 اجرای طرح اتصال کارت سوخت گازوئیل به کارتهای بانک ملت -ج

 

 

 فرصتها

 اند بوده تاثیر کم یا تاثیر بی دران رقبا که بازار خالی بخشهای -1

 افزایش حال در انها در اوری ودس که بازار وجدید المللی بین  بخشهای -2

 است

ی دومین استراتژی زمانی به کار می رود که سازمان از نقاط قوت خوبی برخوردار باشد و لی شرایط محیطی مناسب نیست . بدین صورت که به  جا -2

تفاده کند بدین صورت که از نقاط قوت سازمان برای فرصتهای محیطی تهدیدات محیطی وجود دارد. در این حالت سازمان  بهتر است تا از استراتژی تنوع اس

 .[15] حل تهدیدات محیطی  استفاده نماید

 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 

 (STتنوع) استراتژی -3جدول

 

 

 نقاط

 قوت

 

 

 

 

 محصوالت و خدمات  جدید و نو اورانه -1

 رضایت مندی مشتریان و در نتیجه تعدد انان -2

 دار کارمزد دریافتیتقسیم بندی خدمات غیر مشاع براساس میزان ریسک ومق -3

 اجرای برنامه عملیاتی بانک -4

 برند بانک ملت )مزایای رقابتی بانک ملت در کشور( -6

 مصارف بهینه وتخصیص منابع ،جذبLC و ضمانتنامه صدور در بانک برتر رتبه -5

 مسئله به اگاه و متخصص پرسنل -9

  ایجاد افزوده ارزش انکب برای که کاری مناسب های فرایند و خدمت برترارائه کیفیت -8

 است کرده

 STاستراتژی  

 افزایش تنوع محصوالت و خدمات بانکی شامل:-الف

 استفاده از برات کارت-1

 پیاده سازی خدماتی مانند سیستم بانکسای بانک سامان-2

 بکار گیری خدماتی مانند ساجی کارت بانک سامان-3

 ردازاستفاده از سیستم برداشت بدون کارت از خود پ-4

 جهت تعیین هویت مانند 4استفاده از ابزارهای بیومتریک -6

 اسکن عنبیه چشم برای برداشت از خود پرداز

 POSافزایش سطح خدمات دستگاههای  -5

 

 تهدیدات

 

 

 

 خصوصی های بانک بویژه انان مناسب عملکرد و رقبا ازدیاد -1

 گردیده است خارجی مبادالت شدن کمتر موجب که ایران تحریم -2

 شرایط تورمی کشور -3

 طرز تفکر و تلقی نادرست مردم و مشتریان از پرداخت کارمزد)پول زور(-4

 دستیابی رقبا به محصوالت و خدمات بهتر-6

 یر بهدر شرایطی که  سازمان  از نقاط ضعف برخوردار است ولی شرایط محیطی مناسبی وجود دارد یعنی فرصتهای محیطی فراهم هستند ، استراتژی تغی-3

 کار می رود . 

 (WOتغییر) به گرایش استراتژی -4جدول

 

 نقاط

 ضعف

 

 

 

 غیرمشاع های درامد مورد در کاری کم و توجه عدم -1

 کارمزد  پرداخت از مردم تلقی و تفکر طرز به توجه عدم -2

 کارمزد دریافت جامع سامانه یک اندازی راه عدم -3

 خدمات و تازمحصوال بعضی در ها ضعف و ها نارسایی  وجود -4

 های نیرو تخصص وعدم خدمات برخی ارائه نامناسب محل -6

 کارمزد بازاریابی

 WOاستراتژی 

طراحی و نصب انواع پوستر وبروشوربرای تشریح هدف از پرداخت -1

 کارمزد در نزد مشتریان
 

ایجاد برخی تغییرات در نرخ سپرده ها و تسهیالت پرداختی به  -2

 مشتریان

 در مسکن مهر بازاریابی   -3

 طراحی جدید شعب بانک به نحوی که مشتری جذب شود -4

 اند. بوده تاثیر کم یا تاثیر بی دران رقبا که بازار خالی بخشهای -1 فرصت ها

 حال در اوری درانها سود که بازار وجدید المللی بین  بخشهای -2

 افزایش می باشد.
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هم سازمان دارای نقاط ضعف  است و هم اینکه تهدیدات محیطی وجود دارد . در این حالت سازمان از  بدترین حالت برای هر سازمان موقعی است که -4

 .[3]دیدات محیطی را به حد اقل برسانداستراتژی تدافعی استفاده می کند بدین شکل که سعی می کند تا زیانهای حاصل از نقاط ضعف و ته

 

 (WTتدافعی) استراتژی جدول-5جدول

 

 نقاط ضعف

 

 غیرمشاع  های درامد مورد در کاری کم و توجه عدم -1

 کارمزد پرداخت از مردم تلقی و تفکر طرز به توجه عدم -2

 کارمزد دریافت جامع سامانه یک اندازی راه عدم -3

 خدمات و ازمحصوالت بعضی در ها ضعف و ها نارسایی  وجود -4

 کارمزد زاریابیبا های نیرو تخصص وعدم خدمات برخی ارائه نامناسب محل -6

 

 WTاستراتژی 

ایجاد طرح های انگیزشی در جهت افزایش درامد -1

 های غیر مشاع بانک بین کارکنان صف و ستاد

تشکیل یک تیم کاری در جهت پی گیری انواع -2

 درامد های غیرمشاع 

 عدم بخشش بی مورد کارمزدها-3

 توانمند سازی و اموزش کارکنان-4

دمات یا محصوالت از لحاظ توجه به نحوه ارائه خ-6

مدت زمان انجام خدمت و شکل سخت افزاری 

 محصوالت و...نسبت با رقبا .

 راه اندازی یک سامانه جامع دریافت کارمزد-5

توجه به ضریب اهمیت کارمزد ها)تفکیک خدمات -9

 غیر مشاع بر اساس میزان کارمزد دریافتی(

 انکتوسعه خدمات قابل ارائه در بستر الکترونیک ب-8

شناسایی و حل انواع نارسائی ها و ضعف هادر -2

 محصوالت و خدمات بانکی

 تبلیغات-10

 تالش در جهت رضایت مندی مشتری-11

 اجرای درست برنامه عملیاتی بانک -12

 

 

 تهدیدات

 

 

 

 

 خصوصی های بانک بویژه انان مناسب عملکرد و رقبا ازدیاد -1

 گردید خارجی تمبادال شدن کمتر موجب که ایران تحریم -2

 شرایط تورمی کشور-3

 طرز تفکر و تلقی نادرست مردم و مشتریان از پرداخت کارمزد)پول زور(-4

 دستیابی رقبا به محصوالت و خدمات بهتر-6

 

 اگر در استراتژی های انتخابی این پژوهش دقت کنیم، مالحظه می شود:

بعنوان نمره ارزیابی عوامل محیطی  1296تیین گردیده است و همچنین عدد 2226  عدد) (IFEبانک ملت   در شرایطی که نمره ارزیابی عوامل درونی

EFE) عامل 12از انجائکه بکارگیری و اجرای هریک از این .(تعیین شده است ، بنابر این  استراتژی اصلی بانک ملت یک نوع استراتژی تدافعی است

پیشنهادی  عواملدر این مرحله  راهکاری انتخاب شود که تا این عوامل اولویت بندی شوند .بنابر این استراتژی تدافعی مستلزم صرف هزینه می باشد لذا باید

 اولویت بندی می نماییم. (AHPتراتژی تدافعی  را با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی )سا

 

 (AHPفرایند تحلیل سلسله مراتبی)

 

فرایند  .[22219]س ال ساعتی ابداع گردید که از ان برای اولویت بندی گزینه بر اساس شاخص ها استفاده می شودتوسط توما  فرایند تحلیل سلسله مراتبی

. این تکنیک، مسائل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آنها مورد بررسی قرار [18] تحلیل سلسله مراتبی منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است

معیار یا  4کلیه عوامل استراتژی تدافعی انتخابی بانک ملت، بر اساس ر این مقالهد .[12]پردازدشکلی ساده تبدیل کرده به حل آن میدهد و آنها را به می

 شاخص بررسی می شوند:
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 امکان بازار یابی-4 میزان درامد عایدی-3هزینه -2قابلیت اجرا  -1

 یا تشکیل درخت سلسله مراتبی: 5مدل سازی –الف 

عامل یا راهکاری که بعنوان استراتژی تدافعی مطرح می گردند)که همگی بعنوان گزینه های مدل شمرده می 12، بر اساس AHPای مدل درابتدای اجر

 شاخص مطرح شده ، درخت سلسله مراتبی مدل را تشکیل می دهیم. 4شوند( و

 

 

 1نمودار                                                                             

 ستفاده می کنیم.از جدول ترجیحات زیر ا باید متذکر شویم که مقایسات برای انجام مقایسات زوجی تک تک شاخص ها وگزینه ها

 [20] قضاوت های ترجیحی-5جدول

 توضیح jنسبت به  iوضعیت مقایسه ارزش ترجیحی

 اهمیت برابر 1
یا ارجحیتی نسبت به هم اهمیت برابر دارند و  jنسبت به  iگزینه یا شاخص 

 ندارند.

 کمی مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  نسبتاً مهمتر 3

 مهمتر است. jنسبت به  iگزینه یا شاخص  مهمتر 6

 است. jدارای ارجحیت خیلی بیشتری از  iگزینه یا شاخص  خیلی مهمتر 9

 نیست. jیسه با مهمتر و قابل مقا jاز  i گزینه یا شاخص مطلقاً کامالً مهم 2

  8و5و4و2
، بیانگر اهمیتی 8دهد مثال ارزشهای میانی بین ارزشهای ترجیحی را نشان می

 است. بر یکبرا 2تر از و پایین 9زیادتر از 

                                                           
5 -Modeling 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arch
ive

 of
 SID

 

 

 در اولین مرحله ابتدا وزن نسبی هر شاخص رااز طریق مقایسات زوجی هر شاخص با سایر شاخص ها بدست می توریم.

 9جدول

 

قابلیا اجر
ا

 

 هزینه

ی
 میزان درامد عاید

ی
 امکان بازاریاب

     Wij 

 3 0/20 0/33 1 قابلیت اجرا

Normalization 
 

0/109 0/094 0/116 0/214 0/128 
 0/293 0/369 0/122 0/221 0/321 6 0/33 1 3 هزینه

 0/633 0/369 0/699 0/552 0/635 6 1 3 6 میزان درامد عایدی
 0/059 0/091 0/116 0/044 0/035 1 0/20 0/20 0/33 امکان بازاریابی

 1 1 1 1 1 14 1/9 4/6 2 جمع
 

 می پردازیمتدافعی بر اساس هر یک از شاخص ها تراتژی تعیین وزن تمام عوامل اس ن مرحله بهدر ای

 8جدول

 

Wij 

Factor 12
 Factor 11
 Factor 10
 

Factor 2
 Factor 8
 Factor 9
 Factor 5
 Factor 6
 Factor 4
 Factor 3
 Factor 2
 Factor 1
 

 هزینه

0/02 6 0/20 6 6 6 0/14 9 0/33 6 6 0/33 1 Factor 1 

0/10 9 0/14 3 3 9 0/14 9 0/33 6 6 1  Factor 2 

0/02 0/33 0/11 0/33 0/33 3 0/14 3 0/20 0/33 1   Factor 3 

0/04 1 0/14 1 1 6 0/20 6 0/33 1    Factor 4 

0/12 6 0/33 6 6 9 0/33 9 1     Factor 6 

0/01 0/20 0/11 0/20 0/20 0/33 0/11 1      Factor 5 

0/22 6 1 6 6 9 1       Factor 9 

0/01 0/33 0/14 0/33 0/33 1        Factor 8 

0/04 1 0/20 1 1         Factor 2 

0/04 1 0/20 1          Factor 10 

0/22 6 1           Factor 11 

0/04 1            Factor 12 

 جمع 20/3 20 44/5 22/9 2/08 55 3/08 61/3 29/8 29/8 3/9 31/8 1
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 2جدول

Wij 

Factor 12
 Factor 11
 Factor 10
 

Factor 2
 Factor 8
 Factor 9
 Factor 5
 Factor 6
 Factor 4
 Factor 3
 Factor 2
 Factor 1
 

 قابلیت اجرا

0/12 9 2 6 9 2 0/20 0/20 3 9 6 1 1 Factor 1 

0/12 9 2 6 9 2 0/20 0/20 3 9 2 1  Factor 2 

0/02 0/33 6 0/33 0/33 1 0/11 0/11 0/20 0/33 1   Factor 3 

0/03 1 3 1 1 3 0/14 0/14 0/20 1    Factor 4 

0/02 6 9 6 6 9 0/33 0/33 1     Factor 6 

0/12 6 2 6 6 2 1 1      Factor 5 

0/26 6 2 6 6 2 1       Factor 9 

0/03 3 1 3 3 1        Factor 8 

0/02 1 3 1 1         Factor 2 

0/03 1 3 1          Factor 10 

0/02 0/33 1           Factor 11 

0/04 1            Factor 12 

1 35/5 50 36/3 39/3 60 4 3/8 42/3 39/8 62 15/1 13/3 Sum 

 

 10جدول

Wij 

Factor 12
 Factor 11
 Factor 10
 

Factor 2
 Factor 8
 Factor 9
 Factor 5
 Factor 6
 Factor 4
 Factor 3
 Factor 2
 Factor 1
 

میزان درامد 
 عایدی

02033 0/33 0/33 0/20 0/33 0/14 0/20 6 3 0/14 0/14 3 1 Factor 1 
02023 0/20 0/14 0/33 0/33 0/11 0/14 9 1 0/14 0/14 1  Factor 2 
02163 3 1 3 3 0/33 6 9 6 3 1   Factor 3 
02090 0/33 0/20 0/33 0/33 0/20 0/20 2 6 1    Factor 4 
02021 0/20 0/14 0/20 0/14 0/14 0/20 6 1     Factor 6 
02013 0/20 0/14 0/20 0/14 0/20 0/11 1      Factor 5 
02020 3 0/20 3 1 0/33 1       Factor 9 
02081 3 1 6 3 1        Factor 8 
02123 1 0/33 3 1         Factor 2 
02051 0/33 0/20 1          Factor 10 
02184 6 1           Factor 11 
02093 1            Factor 12 

 جمع 41/85 63/14 9/62 26/62 61/2 58 15/62 4/33 14/28 24/25 6/02 16/50 1
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 11جدول

Wij 

Factor 12
 Factor 11
 Factor 10
 

Factor 2
 Factor 8
 Factor 9
 Factor 5
 Factor 6
 Factor 4
 Factor 3
 Factor 2
 Factor 1
 

 امکان بازاریابی

0/016 0/20 0/20 0/20 0/14 0/20 0/14 0/14 0/20 0/14 3 0/20 1 Factor 1 

02030 0/33 0/33 0/33 0/20 0/33 0/20 0/20 0/33 0/20 6 1  Factor 2 

02014 0/33 1 0/33 0/14 0/33 0/14 0/14 0/20 0/20 1   Factor 3 

02162 3 9 3 3 9 1 1 3 1    Factor 4 

02050 1 0/33 1 0/33 6 0/33 0/33 1     Factor 6 

02146 3 6 3 3 6 1 1      Factor 5 

02146 3 6 3 3 6 1       Factor 9 

02093 0/33 1 0/33 0/33 1        Factor 8 

02180 0/33 3 1 1         Factor 2 

02058 1 6 1          Factor 10 

02046 1 1           Factor 11 

02058 1            Factor 12 

 جمع 62/33 35/4 60 12/01 21/93 10/01 10/01 33/65 16/48 14/40 22/85 14/63 1

 

ن هر عامل را در وزن شاخص متناظر ان ضرب می کنیم تا اوریم. برای این کاروزباید وزن نهایی هر عامل بدست  ،بعد تعیین وزن نسبی هر شاخص و گزینه

 وزن نهایی یا مطلق حاصل شود.

 12جدول

  criteria 
 
options 

 بازاریابی
(Wij) 

 میزان درامد
(Wij) 

 قابلت اجرا
(Wij) 

 هزینه
(Wij) 

Factor 1 02016 02033 0212 0202 
Factor 2 02030 02023 0212 021 
Factor 3 02014 02163 0202 0202 
Factor 4 02162 02090 0203 0204 
Factor 6 02050 02021 0202 0212 
Factor 5 02146 02013 0212 0201 
Factor 9 02146 02020 0226 0222 
Factor 8 02093 02081 0203 0201 
Factor 2 02180 02123 0202 0204 
Factor 10 02058 02051 0203 0204 
Factor 11 02046 02184 0.02 0222 
Factor 12 02058 02093 0204 0204 
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 نمودار ها و جدولهای زیر به جهت فهم بهتر تعیین وزن هر شاخص و گزینه تهیه شده اند.

 اساس هر شاخص رتبه بندی شده است.در نمودار زیر هر یک از عوامل بر 
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 of
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 2نمودار

 ص میزان کارمزد عایدی است.در جدول و نمودار زیر مشاهده می شود که بیشترین اهمیت با شاخ

 

 

 13جدول                         

object 
Criteria Wij 
performance 0/128 

Cost 0/293 

Incomegain 0/633 

marketing 0/059 
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 3نمودار               

 در نهایت جدول و نمودار زیر وزن نهایی هر عمل را مشخص می کند.

 14جدول

Indexes Factor 1 

Factor 2 

Factor 3 

Factor 4 

Factor 6 

Factor 5 

Factor 9 

Factor 8 

Factor 2 

Factor 10 

Factor 11 

Factor 12 

point 0/054 0/058 0/062 0/093 0/092 0/082 0/192 0/048 0/108 0/06 0/119 0/066 
Rank Eight

h 
Seve
nth 

Nint
h 

Fifth Sixth Fourth First Twelf
th 

Third Elev
enth 

Second Tenth 
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 4نمودار          
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 نتایج :

)تفکیک کارمزد های خدمات بانک ملت برای کسب درامد غیر مشاع بیشتر، باید بیشترین اهمیت را به عامل هفتم یعنی توجه به ضریب اهمیت هر کارمزد 

دریافت کارمزد از محل هایی نظیر پرداخت وجه چک سایر شعب به بر اساس میزان درامد عایدی(بدهد.توضیح ان بدین شکل است که بهتر بانک به جای 

 بپردازد.LCیمشتری و یا کارمزد ارائه صورتحساب، به تقویت بنیه خود در جهت دریافت کارمزد از محل صدور انواع ضمانتنامه ها یا گشایش اسناد اعتبار

الش در جهت رضایت مندی بیشتر مشتریان و عامل ششم یعنی راه اندازی یک سامانه مقام دوم و سوم اولویت نیز به ترتیب مربوط به عامل یازدهم یعنی ت

 جامع دریافت کارمزد می باشد.

 کسب اولویت پایین و اهمیت کمتر هر یک از عوامل باال به معنی نادیده گرفتن انها نیست  . نباید از نظر دور داشت اینست که به نظر محقق البته انچه
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