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 استخراج اولویت های قراردادهای دریافت تسهیالت از منظر متقاضیان

 

 ۹مرضیه جهانی

 ۲بواشیه دمحمو

 چکیده
از این پژوهش بررسی اولویت قراردادهای دریافت تسهیالت از نگاه برخی از متقاضیان تسهیالت می باشد. در حالت کلی  هدف

چهار گروه اعطای تسهیالت برای تامین کامل نیازهای متقاضیان تسهیالت به صورت ) قرض الحسنه ، قراردادهای می توان از 

مبادله ای ، قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم ( استفاده نمود .در این پژوهش برای سادگی چهار عقد پرکاربرد 

مورد بررسی قرار ت ( در دسته بندی قراردادهای مشارکتی و مبادله ای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مشارک )جعاله،

بوده  تهران شهر ۲ این تحقیق متقاضیان دریافت تسهیالت شعب یکی از بانک های کشور در منطقه آماریجامعه گرفته است. 

توجه به ماهیت تحقیق است که خواهان دریافت تسهیالت در بخش صنعت در مقطع زمانی پژوهش انجام شده بوده است. با 

جهت اولویت بندی قراردادهای دریافت تسهیالت از مدل های تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است. معیارهای مورد 

سپس اهمیت نسبی معیارها از  نظر از طریق مرور تحقیقات انجام شده و نظر خبرگان بر اساس روش دلفی بدست آمده اند.

استفاده شده است.  (AHP)روش سلسله مراتبی ین گردیده است. برای محاسبه وزن معیارها از نظر متقاضیان تسهیالت تعی

 ثیقه،و سرمایه، نوع بازگشت دوره تسهیالت، نرخ تسهیالت، نتایج حاصل از این مدل نشان می دهد که معیارهایی نظیر مبلغ

یشترین ب بازار ریسک ریسک، در بانک سهم یالت،تسه اعطای در مشتری، سرعت توسط مالی تامین ضامن، تعداد وثیقه، مبلغ

 (Topsis)در پایان جهت اولویت بندی عقود مورد نظر از روش تاپسیس . وزن را در بین معیارها به خود اختصاص داده است

استفاده شده است.  بر اساس داده های این تحقیق متقاضیان تسهیالت به ترتیب عقد اجاره به شرط تملیک ، جعاله ، فروش 

 اقساطی و مشارکت را ترجیح می دهند. 

 

 روش سلسله مراتبی، روش تاپسیس، عقود اسالمی، مدل های تصمیم گیری چند معیاره واژگان کلیدی:

  JEL  :C49, G21طبقه بندی

  

                                                                                                                                                                                                 
   jahani_marzieh@yahoo.comرشناس ارشد مهندسی صنایع سیستمهای اقتصادی اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران. نویسنده مسوول: کا۹

 مدیریت سیستم و بهره وری، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران-کارشناس ارشد مهندسی صنایع  .۲
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12اولین گردهمایی بین المللی بانکداری و تأمین مالی اسالمی مجموعه مقاالت 

 مقدمه

در بانکداری اسالمی تک تک سپرده گذارها می توانند در فعالیت های جامعه اسالمی خود شریک باشند و بانک اسالمی را 

به این عمل اعطای اعتبار به متقاضیان گفته می شود و منظور از آن تعهدی برای انجام این عمل وکیل خود قرار می دهند 

گونه پرداخت عمال به  ،کاال یا خدمانی که در زمان حاضر در اختیار قرار می گیرد و بدیناست بر پرداخت آتی در قبال پول 

که سپرده متقاضیان  به صورت سرمایه بعد موکول می شود. در حقیقت اعطای اعتبار ، دادن امکان استفاده از تسهیالت است ، 

سرمایه گذاری  -مساقات -مزارعه –معامالت اقساطی  –اجاره به شرط تملیک  -مضاربه –در امور مشارکت بالفعل درمی آید، و 

های انجام گرفته با در این مقاله باتوجه به مصاحبه  (.۹۳7۱سلف و جعاله مورد استفاده قرار می دهند )توتونچیان، –مستقیم 

 ط تملیک، جعاله ، فروش اقساطی ( متمرکز می شویم عقد )مشارکت ، اجاره به شر ۴مدیران و کارشناسان امر در بانک بر روی 

 عقد  که در دسته بندی قراردادهای مشارکتی و قراردادهای مبادله ای قرار می گیرند می پردازیم: ۴ابتدا به تعریف 

شرکت و مشارکت، مخلوط نمودن دو ملک است)راغب اصفهانى، « الشرکة و المشارکة: خلط الملکین...» مشارکت مدنی :  .۹

(. گفته شده، مالى است که براى دو نفر یا بیشتر باشد، چه آن چیز عین و یا از جنس معنا باشد؛ مانند: ۴5۹ق، ص ۹۴۹۲

و  شَرَکتُه،»مشارکت انسان و اسب در حیوانیت و مانند مشارکت اسبى با اسب دیگر در سرخى و سیاهى و گفته مى شود: 

ى الشرکة، اجتماع حقوق المالك فى الش»ر تعریف عقد شرکت مى گویند: د« . رَکتُه فى کذاشارَکتُه، و تَشارَکوُا، و اشتَرَکوُا، و أش

، حلىعالمه شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئى واحد به نحو اشاعه)«  ء الواحد على سبیل الشیاع

  .( ۹۰5، ص ۲ق، ج ۹۴۰۸
ق ،  ۹۴۹۳ز تملیک منفعت در مقابل عوض معلوم )شهید ثانی ،اجاره در اصطالح عبارتست ا :۹اجاره به شرط تملیک .۲

( به عبارت دیگر اجاره قراردادی است برای استفاده و بهره برداری از منافع ، امالك و یا کار انسان در برابر  ۳۲۸و  ۳۲7ص 

لوم است، در حالی که مالی معین که عوض آن داده می شود. اجاره عقدی است که ثمره آن انتقال منافع در برابر عوض مع

 (.۲۲۴،ص  7، ج ۹۴۰۸اصل ملک در مالکیت موجر باقی است )عالمه حلی ، 

فروش اقساطی : بیع نسیه که به آن فروش اقساطی نیز گفته می شود قراردادی است که در آن مبیع تحویل مشتری    .۳

در (.  ۲۸،ص۹ق، ج ۹۴۹۳شهید ثانی ، شده ، اما ثمن موجل بوده و مشتری متعهد به پرداخت آن در مدت معینی میگرد )

بیع نسیه آن است که کاال حاضر باشد و بعد از معامله به مشتری تحویل گردد و پرداخت قیمت به توافق بیان شیخ انصاری )

ق  ۹۴۲7) شیخ محمد علی انصاری ،  طرفین مهلت داشته باشد یعنی مشتری قیمت کاال را در وقت تعیین شده به بایع بدهد

    (. ۴۹۱، ص  7، ج 

جعاله : جعاله از نظر لغوی ، مالی است که بعنوان مزد برای عملی قرار داده می شود و از نظر شرعی، صیغه ای است  .۴

ق(.  ۹۴۹۳که نتیجه آن بدست آوردن منفعت در مقابل عوضی است بدون اینکه علم به عمل و مزد، شرط باشد )شهید ثانی،

له، تحریر الوسی) جاعل به دادن عوض است در قبال عملی که حالل و مقصود عقالء استتعریف فقهی دیگر جعاله ملتزم شدن 

 (. 5۳۸، ص ۹ج، ۹۳35
 

 پیشینه تحقیق 

 تسهیالت بر اساس مطالعات پیشین  دریافتمعیارهای مطرح در  .2

سهیالت را ( در تحقیقی از جمله معیارهای مورد توجه مشتریان جهت انتخاب بانک و نوع ت۹۳۸۸حسینی هاشم زاده )

 قوانین، به کل، نگرش خدمات بانک، کیفیت مختلف واحدهای از خدمات، رضایت و تسهیالت دریافت با مرتبط موارد از رضایت

 نامه ها بر می شمارد.  وآیین مقررات

( در مقاله ای دستیابی آسانتر به منابع مالی، دریافت بیشترین کیفیت خدمات، کاهش استرس و فشار ۹۳۸5علی گلی )

                                                                                                                                                                                                 
۹ .Hire-Purchase 
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 را به عنوان چالش برای مشتری متقاضی تسهیالت معرفی کرده است.   عصبی و افزایش میزان تسهیالت دریافتی

بانکی،  خدمات ارائه در کارکنان، سرعت خوب برخورد و ر( در تحقیقی عواملی مانند رفتا۹۳۸۳همچنین داور و صفاییان )

 و بخو اطالعات و تسهیالت، آگاهی اعطا نرخ بودن ها، پایین بانک سایر با مقایسه در گذاری سرمایه های سپرده باالی سود

 عنوان عوامل جذب بانکی را به خدمات ارائه کارمزد پایین بانکی و نرخ خدمات ارائه فرآیند بودن بانک، ساده پرسنل کافی

 کننده مشتری در بازار رقابت بانک ها معرفی کردند.

دهی خوب کارکنان ، ارزش  قابلیت اطمینان، سهولت، پاسخفاکتورهای   (Rao and Sharma, 2010) راو و شرما  

 می نمایند. افزوده خدمات و تعداد ضامن را به عنوان مهم ترین ها معرفی

عاملهای احساس امنیت ،خدمات برخط ، ارایه خدمات مطلوب، ریسک بازار، مبلغ تسهیالت و  ( Sayani, 2013)سیانی 

 نزدیکی به محل را به عنوان مهم ترین معیارها معرفی می نماید.

معیارهای قیمت ، نزدیکی ، خدمات ، جذابیت ،نوع وثیقه و  ( Chigamb and Fatoki,  2011 )چی گامپ و فتوخی 

 عنوان مهم ترین معیارها برای مشتریان معرفی می نمایند.قیمت وثیقه را به 

معیارهای احساس امنیت، نزدیکی از شعبه، شهرت، هزینه خدمات، خدمات برخط،  ( Tai and Zhu,  2013)تای و زو 

 .ارایه خدمات و تعداد ضامن را به عنوان معیارهای مهم معرفی می نمایند

 نارت  (Narteh and Owusu Frimpong, 2011) ، عاملهای رفتار کارکنان ، ارایه خدمات ، تکنولوژی 

  مدت تسهیالت را به عنوان مهم ترین عاملها معرفی می نمایند

معیارهای راحتی محل، بانکداری برخط، ایمنی دستگاه های خود پرداز، رفتار کارکنان، نرخ ( (Aregbeye,  2011 اریج 

 گشت، ریسک بازار، هزینه های کم، امکانات و محیط بانک را به عنوان مهم ترین معیارها از جانب مشتریان مطرح کرد .باز

ساعت در دسترس  ۲۴فاکتورهای قابلیت اطمینان ، پاسخگویی ،  (Sayuti, & Rahimiu, 2013) سایوتی و رحیمیا 

 به عنوان مهم ترین معیارها معرفی می نماید.بودن خدمات ، بانکداری اینترنتی ،راحتی و اطمینان را 

( معیارهای نرخ بازگشت تسهیالت و دستیابی آسانتر به منابع بانکی از مهم ترین عاملها در دریافت تسهیالت ۹۱۸۱مین )

 مطرح می کنند.

های گذاریرمایه( نیز در مقاله خود عامل دیگری را معرفی می نماید که هم بانک و هم مشتری باید در س۹۳۸۳میرمعزی )

 خود به آن توجه نمایند. به نظر وی هزینه فرصت یکی از مهمترین عامل هاست که نقطه مقابل نرخ تسهیالت قرار می گیرد.

 نمایش داده شده است. ۹معیارهای جمع آوری شده در مطالعات پیشین در جدول 
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 پیشینتسهیالت بر اساس مطالعات  مطرح جهت دریافت  : معیارهای2جدول 
 معیار های مورد نظر مشتریان جهت دریافت تسهیالت

 معیار محقق معیار محقق

(Chigamba and Fatoki , 2011) 
(Rao and Sharma,2010) , 

Sayani, 2013), ) 

 (۲۰۹۴چینگ یانگ و همکاران )

 مقدار تسهیالت -۹3

 چینگ یانگ و همکاران

,(۲۰۹۴) 

(Tai and Zhu , 2013), 

(Narteh and Owusu 
Frimpong, 2011) 

دوره تسهیالت )آغاز و پایان  -۹

 پرداخت(

(Aregbeyen, 2011), 
(Rao and Sharma,     2010), 

(Sayani, 2013), 

(Chigamba and Fatoki , 2011), 

(Tai and Zhu , 2013), 

 (۹۳۸5علی گلی )

دریافت بیشترین کیفیت و قابل اطمینان  -۹7

 بودن خدمات

 

Aregbeyen, 2011)) 

 (،۲۰۹۴،چینگ یانگ و همکاران )

 (.۹۳۸۱ الدینی، سیف و شکن )بت

 (۹۳۸۳داور و صفاییان  )

 (۹۱۸۱مین )

 نرخ بازگشت تسهیالت -۲

 (۹۳۱۴)گودرزی و دهقانی، 

(Chigamba and Fatoki , 2011) 
 ثابت یا شناور بودن تسهیالت -۳ (۲۰۹۴چینگ یانگ و همکاران ) وثایق مبلغ نوع و -۹۸

 دانش و مهارت کارکنان -۹۱ (۹۳۱۴دهقانی، )گودرزی و 

(Tai and Zhu , 2013), 
( ،داور و صفاییان  ۹۳۸5علی گلی )

(۹۳۸۳) 

 سرعت و دقت -۴

 دولت مالی های سیاست -5 (.۹۳۸۱ الدینی، سیف و شکن )بت بانک مختلف واحدهای از رضایت -۲۰ (۹۳۸۸حسینی هاشم زاده )

 (۹۳۸۸حسینی هاشم زاده )
 دریافت با مرتبط موارد از رضایت -۲۹

 خدمات و تسهیالت
 کل خدمات کیفیت -3 (۹۳۸۸حسینی هاشم زاده )

 نامه ها وآیین مقررات -7 (۹۳۸۸حسینی هاشم زاده ) قوانین به نگرش -۲۲ (۹۳۸۸حسینی هاشم زاده )

 مالی دستیابی آسا نتر به منابع -۸ (۹۱۸۱( مین )۹۳۸5علی گلی ) کاهش استرس و فشار عصبی -۲۳ (۹۳۸5علی گلی )

(Narteh and Owusu Frimpong, 

2011) 
(Aregbeyen, 2011), 

 (۹۳۸5،علی گلی )

 (۹۳۸۳داور و صفاییان  )

 افزایش میزان تسهیالت دریافتی -۱ (۹۳۸5علی گلی ) رفتار کارکنان و پرسنل بانک -۲۴

 دسترسی آسان به مدیر مالی بانک  -۲5 (۹۳۸5علی گلی )
(Aregbeyen, 2011), 

(Sayani, 2013) 
 ریسک بازار -۹۰

(Rao and Sharma,     2010) 

(Tai and Zhu , 2013), 
 انعطاف پذیری تسهیالت -۹۹ (۹۳۸5علی گلی ) تعداد ضامن -۲3

(Tai and Zhu , 2013), 
(Sayani, 2013), 

(Rao and Sharma,     2010) 

(Sayuti, & Rahimiu, 2013) 
 (۹۳۸5علی گلی )

 /قابل اعتماد بودن کارکنان و بانک -۲7

 امنیت
 اهمیت دادن به تقاضای مشتری -۹۲ (۹۳۸5علی گلی )

 بی طرفانه بودن بانک در اعطای تسهیالت-۲۸ (۹۳۸5علی گلی )

(Rao and Sharma,     2010) 

(Sayuti, & Rahimiu, 2013) 

 (۹۳۸5علی گلی )

راهنمایی های الزم را برای دستیابی به -۹۳

 تسهیالت مورد نیاز

 (۹۳۸5علی گلی )
قرار دادن دوره تنفس، منعطف نسبت به -۲۱

 .توان مشتری در بازپرداخت تسهیالت 
 (۹۳۸۳داور و صفاییان )

 خدمات ارائه فرآیند بودن ساده -۹۴

 بانکی

 (،۹۳۸۳( ، میرمعزی )۹۳37توتونچیان )

 (.۹۳۸۹)پیراسته،کریمی 
 هزینه فرصت-۳۰

(Sayani, 2013), 
(Chigamba and Fatoki , 2011) 

(Tai and Zhu , 2013), 
 زدیکی به محلن -۹۳

 

 شیوه استخراج معیارها برای دریافت تسهیالت  .2

با توجه به مطالعات پیشین و نظرات متقاضیان تسهیالت و مستند کردن اطالعات توصیفی خبرگان در زمینه معیارهای مطرح 

ه بین گروه پاسخ دهنده داشته اند را ببرای دریافت تسهیالت با استفاده از روش دلفی معیارهای نهایی که بیشترین انتخاب 

بدین منظور پرسشنامه ای شامل معیارهای مورد نظر که در تحقیق های پیشین . عنوان معیارهای اساسی این تحقیق برگزیدیم

برای تعیین و انتخاب عقود معرفی شده بود را طراحی نموده و بین گروهی از مدیران مالی بانک ها و گروهی از مشتریان جهت 

 بررسی و نظرخواهی توزیع شد. 

 آورده شده است  ۲معیارهای نهایی در جدول  
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 معیارهای پراهمیت جهت دریافت  تسهیالت .2 جدول
 معیار ردیف معیار ردیف

 سرعت در اعطای تسهیالت 3 مبلغ تسهیالت ۹

 مقدار سهم بانک در ریسک 7 مدت یا دوره تسهیالت ۲

 ریسک بازار ۸ نرخ بازگشت سرمایه ۳

 مقدار تامین مالی توسط مشتری ۱ یقهنوع وث ۴

 تعداد ضامن ۹۰ مبلغ وثیقه 5

 

 روش تحقیق

یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی از نظر جمع آوری داده ها  توان گفت که تحقیق حاضردر یک جمع بندی کلی می

این تحقیق متقاضیان تسهیالت بخش صنعت  آماری. جامعه باشدمییک تحقیق کاربردی  از نظر اهداف و ماهیت باشد.می

 5۰۰بوده است که خواهان دریافت تسهیالت از بانک تا سقف مبلغ  تهران شهر ۲ شعب یکی از بانک های کشور در منطقه

میلیون تومان بوده اند. در بازه زمانی تحقیق انجام شده، متقاضیان تسهیالت در بخش صنعت که به شعب بانک مورد مطالعه 

پرداخت تسهیالت از مدل های  اند. با توجه به ماهیت تحقیق جهت اولویت بندی قراردادهای نفر بوده ۲۲مراجعه کرده اند 

تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است. معیارهای درنظر گرفته شده از طریق مرور تحقیقات انجام شده و نظر خبرگان 

شود. بر اساس روش دلفی بدست آمده اند. جهت محاسبه وزن شاخصها نسبت به یکدیگر از تحلیل سلسله مراتبی استفاده می

ا تنظیم پرسشنامه هایی از متقاضیان تسهیالت بانکها خواسته می شود میزان اهمیتی که برای هر یک از معیارها به بیان دیگر ب

عقد جعاله، مشارکت، اجاره به شرط تملیک و  ۴بندی نسبت به سایر معیارها قائل هستند را بیان کنند. سپس جهت رتبه

استفاده  (TOPSIS)شده برای متقاضان تسهیالت از روش تاپسیس  فروش اقساطی با توجه به اهمیت معیارهای در نظرگرفته

 شد. در ادامه این دو روش به اختصار توضیح داده می شود .

 

 
 پیاده سازی روش سلسله مراتبی  .3

 هیسدهد که مقا یانتخاب شاخص مناسب به ما امکان م یم،با شاخص دار یریاندازه گ یاربه مع یازما ن یهر موضوع یابیدر ارز

شود،  یدر نظر گرفته م یابیارز یشاخص برا ینچند یاکه چند  ی. اما وقتیمبه عمل آور یوهاآلترنات یاها  یگزینجا ینب یدرست

گانه با هم در فضا و از جنس  ینچند یاچند  یارهایکه مع یردگ یباال م یکار زمان یدگیچیشود و پ یم یچیدهپ یابیکار ارز

ود ش یکه ذهن قادر به انجام آن است خارج م یلیاز حالت ساده تحل یسهو مقا یابیکار ارزهنگام  ینمختلف باشند. در ا یها
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(  یمراتب سلسله یلتحل یند)فرآ ییها یتوضع ینچن برایتوانمند  یاز ابزارها یکیخواهد بود.  یازن یقو یلابزار تحل یکو به 

ت ممکن اس یزن یو اقتصاد یاجتماع یها یلتحل یگاه برا و شود یاستفاده م یو درجه بند یسطح بند یروش برا یناست. ا

روش  یناستفاده شده است. ا AHP شده، از روش یجمع آور یداده ها یلو تحل یهبه منظور تجز در این مقاله به کار رود.

 ینه،چندگز ینسب یتدهد که چگونه اهم یاست ، نشان م یدهارائه گرد ۹۱۸۰در سال  یپرفسور سات یبار از سو اولین یکه برا

با مشخص کردن  AHP (.  روال کار مدل۹۳۸۰ یری ،)مش یمکن یینتع یار،چند مع یریگ یممسأله تصم یک.... را در  یوآلترنات

 دادن به یتمختلف انجام کار و اولو یها یوهعناصر شامل ش ینا. شود میدادن به آنها آغاز  یتو اولو یریگ یمعناصر و تصم

 .باشد یها م یژگیو

 :یردصورت پذ یستبا یم یربه شرح ز یروش، چهار مرحله اساس ینمنظور استفاده از ا به

 مسأله مورد نظر؛ یبنا کردن سلسله مراتب و طبقه بند -۹

جام م با انیبر اساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهمیت شاخص تصم های مختلف تصمیم،انجام مقایساتی بین گزینه -۲

ام  jهای ها یا شاخصام نسبت به گزینه iهایها با شاخصین کار معموال از مقایسه گزینهمقایسات زوجی است. برای انجام ا

 ها نسبت به هم نشان داده شده است.شاخص ذارینحوه ارزش گ ۳شود که در جدول استفاده می
 

 ها نسبت به همنحوه ارزش گذاری شاخص .3جدول 

 ارزش
نسبت به  iوضعیت مقایسه معیار 

 jمعیار 
 توضیح

 .اهمیت برابر دارد و یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند j نسبت به i معیار اهمیت یا مطلوبیت یکسان ۹

 .کمی مهمتر است j نسبت به i معیارگزینه یا  اهمیت یا مطلوبیت کمی بیشتر ۳

 .مهمتر است j نسبت به i معیارگزینه یا  اهمیت باالتر یا مطلوبیت قوی 5

 .است j دارای ارجحیت خیلی بیشتری از i گزینه خیلی قویاهمیت یا مطلوبیت  7

 .نیست j و قابل مقایسه با استمطلقًا مهمتر j از i گزینه کامال مطلوب تر ۱

 .است i برای ۱تر از و پایین 7، بیانگر اهمیتی زیادتر از ۸دهد. مثال ارزشهای بینابین را نشان می بینابین ۲،۴،3،۸

قدم بعدی در فرایند تحلیل سلسله . ای از محاسبات عددینسبت به هم از طریق مجموعه« تصمیمعناصر »تعیین وزن  -۳

ی های مقایسات زوجمراتبی انجام محاسبات الزم برای تعیین اولویت هر یک از عناصر تصمیم با استفاده از اطالعات ماتریس

 است.

 (.۹۳۱۲نظر )امیری ، مسأله مورد کلی هدف و معیارها اب رابطه در انتخابی های گزینه از کدام هر نسبی اهمیت تعیین -۴

 

 ها در قضاوت یسازگار یبررس

 یتاهم بیضر یینتع یانجام شده برا های در قضاوت یسازگار یامکان بررس یسلسله مراتب یلتحل یندفرآ یت هایاز مز یکی

در  یچقدر سازگار (،A یس)ماتر یارهامع ییدودو یسهمقا یسماتر یلدر تشک یگراست. به عبارت د یرمعیارهاوز یارهامع

 وجود ها قضاوت در یناهماهنگ ی شود، احتمالبرآورد م یکدیگربه  نسبت یارهامع یتاهم یشده است؟ وقت رعایت اهقضاوت

 ها، تمام کوشش یرغمتر باشد. اما عل مهم kAاز  iA باید قاعدتاً مهم تر،  kAاز jA و باشد ترمهم jAاز  iAاگر   یعنی .دارد

 هایداور یان ناهماهنگیزکه م یافترا  ای سنجه یدهستند. پس با یمردم غالباً ناهماهنگ و نامتعد احساس های و رجحان ها

 .سازد یانرا نما

 یازگارناس یببه نام ضر ضریبی محاسبه  است، گرفته درنظر هادر قضاوت یناسازگار یبررس یبرا یکه ساعت مکانیزمی

(I.R) یشاخص ناسازگار یماست که از تقس (I.I) بودن یبه شاخص تصادف (R.I) یبضر ین. چنانچه ای شودحاصل م 

نظر شود. به عبارت  تجدید ها در قضاوت یداست وگرنه با قبول مورد ها در قضاوت یباشد، سازگار ۹/۰ یمساو یاکوچکتر 

  :شود یلمجددًا تشک یدبا یارهامع ییدودو یسهمقا یسماتر یگرد
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یشاخص سازگار 

 (Saaty,1988) قابل استخراج است ۴از جدول  (n) یارهابودن با توجه به تعداد مع یتصادف شاخص

 

 شاخص تصادفی بودن با توجه به تعداد معیارها. 4جدول 
N ۲ ۳ ۴ 5 3 7 ۸ ۱ ۹۰ ۹۹ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹5 

..IR ۰ 5۸/۰ ۱/۰ ۹۲/۹ ۲۴/۹ ۳۲/۹ ۴۹/۹ ۴5/۹ ۴۱/۹ 5۹/۹ ۴۸/۹ 53/۹ 57/۹ 5۱/۹ 

 

جدول نهایی به دست آمده باید نرمال سازی شود. جهت نرمالسازی جدول تحلیل سلسله مراتبی، ابتدا مجموع هر یک از 

ستونها را بدست آورده و سپس هر یک از عناصر موجود در جدول را بر مجموع ستونش تقسیم میکنیم. بدین ترتیب وزن 

عناصر بدست می آید. جهت بررسی سازگار بودن یا ناسازگاری مقایسات زوجی که توسط کارشناسان صورت گرفته است نسبی 

 به صورت زیر عمل کردیم:

 جدیدی کرده و بردار ضرب «نسبی وزن» ستونی بردار در را زوجی مقایسات ماتریس: وزنی مجموع بردار محاسبه. ۹ گام

 وزنی می نامیم. مجموع بردار آید،می بدست طریق این به که را

 ردارب حاصل بردار. می کنیم تقسیم نسبی اولویت بردار بر را وزنی مجموع بردار عناصر: سازگاری بردار محاسبه. ۲ گام

 .شودمی نامیده سازگاری

 .: میانگین حسابی عناصر بردار سازگاری را حساب می کنیم𝜆𝑚𝑎𝑥 آوردن بدست. ۳ گام

 :شودمی تعریف زیر بصورت سازگاری شاخص: سازگاری شاخص محاسبه. ۴ گام

IR

II
RI

.

.
.. 

 
 سازگارینا نرخ

 در نهایت نرخ ناسازگاری ماتریسها از فرمول زیر بدست می آید.

= 0.074  
IR

II
RI

.

.
..  

می توان نتیجه گرفت مقایسات زوجی انجام  کمتر می باشد پس ۰4۹بوده و از  ۰4۰7۴از آنجایی که نرخ ناسازگاری برابر با 

بوده  ۰4۹برای تمامی ماتریسهای مقایسات زوجی ، نرخ ناسازگاری را محاسبه کرده و از آنجایی که کمتر از  شده صحیح است.

 است ، صحت پرسشنامه ها اثبات شده است.

 بدست آمده است.   5بدین ترتیب وزن هر کدام از معیارها  به صورت جدول 

 

 ) منبع : محاسبات تحقیق( AHPوزن هر زیر معیار بر اساس  .1دول ج

 
 

 Topsis)  (پیاده سازی روش تاپسیس   .۴

 یریگ یماز مسائل تصم یاریبس یتواند راه گشا یشاخص که م ینبر اساس چند یریگ یمتصم یاز انواع مدل ها یگرد یکی

 یدارائه گرد یونتوسط هوانگ و  ۹۱۸۹بار در سال  یناول یمدل برا یناست. ا یسباشد؛ مدل تاپس یزانو برنامه ر یرانمد یبرا
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رشمرده بچند شاخصه  یم گیریتصم های روش یق ترینو دق یناز بهتر یکی عنوانآن انجام شد به  یکه بر رو یو با اصالحات

، به چند شاخصه بوده یم گیریتصم یک هاینسبت به تکن ی تریقو ینظر یه هایپا یدارا یکتکن ین. اساس کار امی شود

 ینا ینظر یها یهاست. پا گردیدهحل  یعدد یمانند تاکسونوم هایی از مشکالت روش یاریبس یکتکن ینکه در ا یطور

حالت(،  ین)ناکارامد تر یمنف های آل یدهحالت( و ا ینمثبت )کارامد تر یده آل هایرابطه استوار است که ابتدا ا ینبر ا یکتکن

 نهیشود. گز یمحاسبه م یمثبت و منف یده آل هایاز ا ینهو سپس فاصله هر گز می کند محاسبه ها خصاز شا یکهر  یرا برا

 یناشد. اداشته ب یمنف یده آل هایفاصله را از ا یشترینمثبت و ب های آل ایدهفاصله را از  یناست که کمتر یا ینهگز نتخب،م

در  یریگ یمداشتن بر هدف تصم یمنف یامثبت  تأثیر لحاظ از را ها نوع شاخص ی توانشده که م یطراح ای به گونه یکتکن

 یبرا یستاپس یکتکن یریهر شاخص را در مدل وارد نمود. به منظور به کار گ همیتاوزان و درجه ا یزمدل دخالت داده و ن

 (۹۳۸5، مومنینمود. ) یط یبرا به ترت یرمراحل ز یدموجود، با یها ینهگز یاناز م ینهگز ینو انتخاب بهتر یرتبه بند

 :تشکیل ماتریس تصمیم گیری 

Cj  در این ماتریس،   → (j = 1,2, … . . , n)  معرف شاخص ها و  𝐴𝑖 → (i = 1,2, … . . , m)   معرف گزینه های

𝑥𝑖𝑗پیش روی در فرآیند تصمیم گیری بوده و  → 𝑖 = 1,2, … . . , 𝑚; 𝑗 = 1,2, … . . , 𝑛  نشان دهنده ارزش شاخصi  ام

 ام می باشد. jنسبت به شاخص 

  :وزن دهی به شاخص ها 

در این مرحله با توجه به تکنیک های وزن دهی، اوزان هر یک از شاخص های تصمیم گیری محاسبه می گردد. در این 

 استفاده می شود.  AHPتحقیق با توجه به توضیحات داده شده از اوزان بدست آمده از روش 

 تشکیل ماتریس بی مقیاس شده 

برای از بین بردن عدم تجانس واحدهای مختلف شاخص ها، یا به عبارت دیگر بی مقیاس سازی واحدهای اندازه گیری  

شاخص ها و امکان برقراری عملیات جبری بر روی آن ها، الزم است که داده های ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس شوند. 

 شود. ستفاده از رابطه زیر به فرم استاندارد تبدیل میبرای این کار هر یک از عناصر ماتریس تصمیم گیری با ا

 𝑛𝑖𝑗 =
xij

√∑ x2
ij

m
i=1

 

 تمامی درایه های ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس شده، باید اعدادی مابین صفر و یک باشند؛ 

 یافتن ماتریس بی مقیاس شده موزون 

nدر این مرحله اوزان بدست آمده برای هر یک از شاخص ها در قالب یک ماتریس  × n  قرار داده می شود به طوری که

درایه های روی قطر اصلی این ماتریس معرف وزن هر یک از شاخص ها می باشد. مابقی درایه های باال و پایین قطر اصلی 

ماتریس نیز مساوی صفر است. ماتریس تصمیم گیری بی مقیاس شده در ماتریس اوزان شاخص های بدست آمده از روش 

mردد  حاصل که یک ماتریس سلسله مراتبی ضرب می گ × n  بعدی می باشد تحت عنوان ماتریس بی مقیاس شده وزین

 نام گذاری می شود.

 یافتن کانون های مثبت و منفی 

در این قسمت بسته به نوع شاخص و اثرگذاری آن بر روی هدف تصمیم گیری، جواب های کانون مثبت برای شاخص 

 ف مسئله می باشند؛ بزرگترین مقدار هر شاخص و برای هایی که دارای تأثیرگذاری مثبت بر روی هد

شاخص های منفی کمترین مقدار هر شاخص می باشد. به منظور یافتن جواب های کانون منفی برای شاخص ها، درست عکس 

ط بآنچه که در مورد کانون های مثبت بیان گردید باید عمل شود. بیان ریاضی جواب های کانون مثبت و منفی به صورت روا

 زیر می باشد.

𝐴+ = {𝜗1
+, 𝜗2

+, … . . , 𝜗
1 
+} = {(𝑚𝑎𝑥𝑖  𝜗𝑖𝑗|𝑗𝜖𝑗+), (𝑚𝑖𝑛𝑖  𝜗𝑖𝑗|𝑗𝜖𝑗−)|𝑖 = 1,2, … . . , 𝑚} 
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𝐴− = {𝜗1
−, 𝜗2

−, … . . , 𝜗
1 
−} = {(𝑚𝑖𝑛𝑖  𝜗𝑖𝑗|𝑗𝜖𝑗+), (𝑚𝑎𝑥𝑖  𝜗𝑖𝑗|𝑗𝜖𝑗−)|𝑖 = 1,2, … . . , 𝑚} 

 به ترتیب معرف مجموعه اندیس، شاخص های مثبت و منفی در تصمیم گیری می باشند.  −jو   +jدر این روابط 

 .نشان داده می شود 3کانون های مثبت و منفی مطابق جدول 

 کانون های مثبت و منفی .6جدول 

A0.0924414 0.0196805 0.07975 0.044415 0.03683 0.01846 0.067841 0.029589 0.00681 0.014898 مثبت 

A0.12837 0.0369212 0.07975 0.051107 0.08418 0.02045 0.094476 0.041694 0.00453 0.013933 منفی 

 

 یافتن فاصله هر شاخص از جواب های کانون برای هر گزینه 

 در این قسمت به کمک روابط زیر فاصله اقلیدسی هر گزینه از جواب های کانون مثبت و منفی مربوط به 

 محاسبه می گردد.شاخص های مسئله، 

𝑆𝑖
+ = √∑(𝜗𝑖𝑗 − 𝜗𝑗

+)
2

𝑛

𝑗=1

→ 𝑖 = 1,2, … . . , 𝑚        𝑆𝑖
− = √∑(𝜗𝑖𝑗 − 𝜗𝑗

−)
2

𝑛

𝑗=1

→ 𝑖 = 1,2, … . . , 𝑚       

 فاصله از کانون مثبت و منفی محاسبه شده است. 7در جدول 

 فاصله از کانون مثبت و منفی. 7جدول 
SI مثبت SI منفی 

 جعاله 

 مشارکت 

 اجاره به شرط تملیک 

 فروش اقساطی 

 

 :تعیین نزدیکی نسبی هر گزینه به پاسخ ایده آل 

بعد از یافتن فاصله های مثبت و منفی برای هر گزینه، فاصله نسبی گزینه های تصمیم گیری به کمک رابطه زیر تعیین 

 داشت که جواب حاصل همواره عددی مابین صفر و یک خواهد بود.می شود. باید توجه 

𝐶𝐿𝑖 =
𝑆𝑖

−

𝑆𝑖
− + 𝑆𝑖

+ → 𝑖 = 1,2, … . . , 𝑚   ,0 ≤ 𝐶𝐿𝑖 ≤ 1              

 نزدیکی نسبی گزینه ها به پاسخ ایده ال مشخص شده است . ۸در جدول 

 

 نزدیکی نسبی گزینه ها به پاسخ ایده آل .2جدول
CI عقد 

  جعاله

  مشارکت

  اجاره به شرط تملیک

  فروش اقساطی

 

 رتبه بندی 

آخرین مرحله در روش تاپسیس، رتبه بندی گزینه های پیش روی و تعیین بهترین گزینه می باشد. برای این منظور کافی 

است تا فاصله نسبی هر گزینه که به کمک رابطه باال محاسبه می شود به ترتیب بزرگ به کوچک مرتب شود. در این حالت 
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 سایر گزینه ها می باشد باالترین رتبه را به خود اختصاص می دهد.  گزینه ای که دارای بزرگترین فاصله نسبی نسبت به

 نمایش داده شده است. ۱نتایج حاصل از این روش با استفاده از اوزان بدست آمده از روش سلسه مراتبی، در جدول 

 

 رتبه تسهیالت از نظر مشتریان .3جدول 
 اولویت اول اولویت دوم اولویت سوم اولویت چهارم

   

 عقد اجاره به شرط تملیک عقد جعاله عقد فروش اقساطی عقد مشارکت

 یافته های پژوهش

 

بر اساس داده های جمع آوری شده از متقاضیان تسهیالت، اولویت قراردادهای دریافت تسهیالت به ترتیب عبارتند از: 

 فروش اقساطی و مشارکت.اجاره به شرط تملیک ، جعاله ، 

 

 نتیجه گیری 

هدف از این مقاله بررسی اولویت بندی قراردادهای دریافت تسهیالت از نگاه متقاضیان تسهیالت بوده است. بدین منظور با 

استخراج معیارهای مورد نظر متقاضیان تسهیالت در دریافت تسهیالت و سپس مشخص کردن وزن معیارها توسط متقاضیان 

روش تاپسیس  به اولویت بندی عقود مورد بررسی این تحقیق با استفاده از (AHP)تسهیالت و امتیازدهی آنان با روش 

پرداخته شد. بر اساس نتایج این تحقیق معیارهای مبلغ تسهیالت، نرخ بازگشت سرمایه، تامین مالی توسط مشتری و مبلغ 

رگترین بزشرط تملیک با داشتن  وثیقه از بین معیارهای منتتخب بیشترین وزن را به خود اختصاص داده اند. و عقد اجاره به

. سپس قراردادهای جعاله و فروش اقساطی  فاصله نسبی نسبت به سایر گزینه ها باالترین رتبه را به خود اختصاص می دهد

 در رتبه های بعدی جهت دریافت تسهیالت قرار گرفته اند. قرارداد مشارکت در رتبه آخر جهت دریافت تسهیالت قرار دارد. 

مورد نظر متقاضیان تسهیالت در صورت نیاز شدید به وام و همچنین شرایط اقتصادی کشور ممکن است متغیر معیارهای 

 باشند. 

این تحقیق می تواند زمینه را برای انجام تحقیقات آتی با معرفی شاخص های جامع تر  شامل نحوه برخورد کارکنان بانکی 

الت ) الکترونیکی نمودن پرداخت اقساط (، شرایط اقتصادی  به همراه سایر با مشتری، بهره بانکی ، ساده نمودن پرداخت تسهی

 روش های رتبه بندی فراهم نماید.
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