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Purpose: The main objective of this study is to rank methods of improving debt-asset management at branches of Bank 
Sepah in Tehran.  

Methodology: Questionnaires were the tool to collect data, and statistical sample is 146 managers and experts 
of Bank Sepah in Tehran that have been selected by the simple random sampling method. In this study, by 
using multiple criteria decision-making techniques (MCDM) of fuzzy TOPSIS, we have ranked the goals of 
debt asset management in Bank Sepah.  

Findings: Based on the results, among the main criteria for Asset and liability management (ALM) goals, “the risk 
management of interest rate” with a weight of 3. 83 is at the first priority, then the “maintenance of adequate capital” 
with a weight of 3. 67 is in the second place and then “liquidity risk management” with a weight of 3. 41 is in the third 

priority. Also, according to Friedman test results ؛ there are differences between the achievements for each of the major 
debt-asset management in Bank Sepah in Tehran.  

Originality. Value: This study is a mixed method ((Delphi (qualitative) and survey (quantitative)) in terms of 
performance and in terms of data collection. By using multiple criteria decision-making techniques, we have ranked the 
major objectives of asset-debt management in Bank Sepah. In addition, the results could be used in the planning process 
of banks and financial institutions.  

Keywords: Asset-Liability Management, Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Capital Managemen, Hybrid MCDM.  
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   پژوهشی :  نوع مقاله 

های تجاری  ک بدهی در بان   - های بهبود مدیریت دارایی ش بندی رو ه رتب 

شعب بانک  :  ی مطالعه مورد )   هیبریدی   MCDM  کرد ی استفاده از رو ایران با  

 سپه شهر تهران( 
 * 2ی انیکاو ثمیم ؛1ی نیفخرحس  نیفخرالد دیس

 ران یواحد تنکابن، مازندران، ا ،یدانشگاه ازاد اسالم ت،یریو مد یگروه حسابدار  1

 .رانیکرج، ا ،یواحد کرج، دانشگاه آزاد اسالم ،یو حسابدار   یگروه مال 2

 . است های بهبود مدیریت دارایی بدهی در شعب بانک سپه شهر تهران ش بندی روت اولوی پژوهشهدف اصلی این : هدف 

سپه شهر تهران تشکیل بانک   ران و کارشناسانی نفر از مد 146را   یها پرسشنامه بوده و نمونه آمارهداد   یابزار گردآور: ناسی پژوهششش رو 
از روش نمونیم  با استفاده  انتخاب شده دهند که  این مطالعه.  انده گیری تصادفی ساده  از  ،  در   چندمعیاره   گیریتصمیم رویکرد  با استفاده 
(MCDM به )سپه پرداخته شده استدر بانک  دارایی و بدهیف کالن اهدا بندیرتبه . 

در ،  3. 83"مدیریت ریسک نرخ بهره" با وزن  ،  (ALM)  1بدهی  وف کالن مدیریت دارایی  اهدمعیارهای اصلی ا  بینبر اساس نتایج  :  ها یافته
در اولویت    3.  41در رتبه دوم و سپس "مدیریت ریسک نقدینگی" با وزن    3.  67"نگهداری میزان کافی سرمایه" با وزن    پس از آن،  اولویت اول

  تهران سپه شهر  در بانک    دارایی و بدهیف کالن  اهدبین میزان دستیابی به هر کدام از ا،  بر اساس نتایج آزمون فریدمن  و سپس.  سوم قرر دارد 
 . تفاوت وجود دارد 

 یهایک( و با استفاده از تکنی)کم  یمایشی( و پیفی)ک  ی)دلف   یبیترک  یهاداده   آوریجمعبا  پژوهش    ینا:  ارزش افزوده علمی .  اصالت
ند  یتواند در فرآمی یجنتا، ینعالوه بر ا. کند یم  بندیرتبهرا   سپه در بانک  را دارایی و بدهی یریتمد  کالن راهداف ، چندمعیاره  گیریتصمیم

 .  یرد مورد استفاده قرار گ یها و موسسات مالک بان یزیره برنام 

  هیبریدی MCDM، مدیریت سرمایه، ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی، بدهی و دارایی مدیریت : ا هه کلیدواژ 
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 مقدمه  -1

  ی و خدمات  یمال ایهه موسس. ]1[ پول است یداردر حال توسعه بنگاه  یکشورها یو اعتبار  یمال ایهه موسسدر  یاصل یهااز رسالت  یکی
 صرف  و منابع عنوانبه  سرگردان یهاپول  جذب با هاک بان.  ]2[  هستندی  خاص  تیموقع   یدر اقتصاد هر کشور داشته و دارا  ینقش مؤثر

 تورم  نرخ کاهش،  تولید افزایش آن نتیجه که کاال تولید و خدمات زمینه در  گذاریهسرمای  جهت کارآفرینان و ذارانگهسرمای توسط هاآن

 تسهیالت  اعطای با  هاک بان نیز خرد  اقتصاد بعد از.  نمایندیم ایفا اقتصادی کالن بعد از را خود نقش،  استمیعمو رفاه  افزایش  و بیکاری و

 ایفا هایییگذار هسرمای و  گسترش ،  توسعه در را ایهعمد نقش،  هاآن از حمایت و حفظ راستای در اشخاص و هاتشرک  به موقعبه 

 به  خود نقش ایفای در هاک بان چه چنان بنابراین.  شودمی  اجتماعی  رفاه  و  جامعه  افراد معیشت بهبود،  اشتغال به منجر که نمایندیم

 در چهچنان و گردندیم اقتصادی توسعه و رشد سبب و داشته اقتصاد بر مثبت تاثیر، نمایند عمل موفق فوق منابع تخصیص در خصوص 

عملکرد  یها برادر حال حاضر بانک . ]3[ داشت خواهند اقتصاد بر منفی تاثیر و شده منابع تضییع موجب، نکنند  عمل درست زمینه این
ا هک بان،  رو  نیاز ا.  و نرخ بهره است  ینگینقد،  بازار  سک ی ر  تی ریبانک مد  تی ریمد  یاصل  فه یوظ و    دارند   از ین  ک ی استراتژ  تی ریمد  هموفق ب 

 نیدر ا.  کنند   نهیا را به هک بان  ییکمک کند تا کارا  هاآن را کنترل کرده و به    اهک سی ر  نیا   ازد س یرا قادر م  هاآندارند که    ازین   یبه چارچوب
که در حالی،  ]4[  ها استبانک  یو نرخ بهره برا  ینگینقد  سک یر  لیتحل  یبرا  سودمندی( ابزار  ALMها )ییدارا  -  هایبده  تی ریمد،  نهیزم
 هایش رو و  ابزارها  از ایمجموعه  شامل  بدهی  و  دارایی مدیریت.  باشند داشته  نظارت خود هاییبده  و  های دارای بر  باید پیوسته  طوربه 

 بدهی و  دارایی مدیریتعبارتی  به .  نمایدمی تضمین را ریسک  بر  نظارت و کنترل نیز و نموده ارزش  ایجاد سهامداران برای که است فنی

 دسته آن منظور،  هستند  مواجه هاآن  با هاک بان که است هاییریسک   با  مواجهه برای شدهحی طرا مدیریتی ابزارهای از یامجموعه  شامل

، گسترده  یبا بهبود ساختار نظارت  I  (2001)بال  کمیته  .  ]5[  گردندیم هاک بان کارآیی  و  سودآوری کاهش  باعث که ستیی اهاک ریس از
 ت ی ریمد  یازهاینشیو پ  مقررات ریسک   و،  شنهادی پرا    یبانک  ینظارت  هایابزار  وها  وه یش   نی آوردن بهتر  دستبه   یبرا  از یمورد ن  یهنجارها

 کرده  زی تجو   هاتیوام و کسب فعال  ارایه  یمختلف در طول زمان برا  یهاسک ی مواجهه با ر  در  یکاف  هیسرما  ره یذخ  نیتضم  یرا برا  هیسرما
 یامر پرداخت بده  نیا.  داشته باشند  اریدر اخت  یشتریب  یاههیسرما   دیبا  اهک سی با ر   شتریمواجهه ب  درا  هک که بانود  ش یاستنباط م  نیا.  است

  مطمئن ابزار    ک یعنوان  به  دیکه با  یاهیسرما  زانیم  یبرا  یالمللنی( استاندارد ب2004)  IIبال  کمیته  در حالی که  .  کندمی   نیو ثبات را تضم
مورد    هیسرما  رانهیگمقررات سخت  م یتنظ  II  بالهمچنین کمیته  .  نمودمشخص  را    شود  نگهداریمختلف    هایریسک محافظت در برابر    یبرا

  ه ی و سرما  سک ی ر که آن جهینت. کندمی ن یتضم را  دارند یمقابله با هر گونه موارد احتمال یبرا هاآنکه  هاییریسک در برابر  هابانک  یبرا  ازین
  ی برا.  است  ی بانک  یچارچوب نظارت  ت ی تقو  جهت  II  بال  نی ( جانش2010)  IIIبال  کمیته    کهاین   نهایتا.  دارند  یمیمستق   رابطه   گریکدیبا  

  سک ی کاهش ر  یبرا  انفرادی  یهابر سطح بانک   III  بال.  کند می  تی تقو  شتریرا ب   ازیمورد ن  ینگینقد  یثبات بانک ،  هاریسک کمک به مبارزه با  
  بال کمیته    ی و انضباط بازار سه رکن هنجارها  ی نظارت  ی بررس   ندیفرآ،  ازی مورد ن  هیحداقل سرما.  متمرکز است  ستمیدر کل س   ی ساختار بانک

III  هدف از  یک دیدگاه    که  های مدیریت بدهی و دارایی بانک مشخص شد یاستراتژ  آمده از  عملبه   هایی بررس   بااز طرفی  .  ]4[  هستند
یک دیدگاه . کندیاگرچه از مدیریت ریسک نرخ بهره دفاع م، است مدت و بلندمدت مدیریت بدهی و دارایی کاهش ریسک نرخ بهره کوتاه 

شود تا ساختار ترازنامه بانک با برنامه  یسنجیده مرو  از اینو    استیک  کند که هدف مدیریت بدهی و دارایی رشد استراتژیدفاع م  تروسیع
ی  ه است ولی کاهش ریسک حداقل به انداز   ییهدف مدیریت ساختار دارا  ترینمهمافزایش سودآوری دارایی  .  استراتژیک آن تنظیم شود

ست که ساختار دارایی بهبود ا ایختار دارایی بانک ایدهی مدیریت ساهدر زمین مشارکت اصلی تئوری پرتفوی. افزایش سودهی اهمیت دارد 
. هر سه قسمت ترازنامه در مدیریت ساختار دارایی دخالت دارند.  های تنظیم شده برای ریسک بستگی دارد یی بانک به سودآوری دارایهیافت

یک   عنوانبه مالی دارایی   هایتشرک در  .  ]5[کمک کند    هابه بهبود ساختار دارایی  د توانیم  دارندبا یکدیگر  ای که  رابطه   این سه قسمت با 
کاربرد .  ]6[  دشویمقدار نفوذ مجاز تحت شرایط رایج بازار تعیین م  وسیلهبه شود و اندازه دارایی  یمتغیر از پیش تعیین شده در نظر گرفته م

شود  ی ها مورد بحث است و وقتی شرایط بازار خراب میمالی)غیر از دارایی خالص( دارایکلیدی اقتصاد کالن این است که منابع تامین  
 از بانکداری گرایشدر   تغییر به رشد  رو روند امروزه.  ]7[تامین اعتبار را کاهش بدهد    نیاز به  تواندیم  هابانک   وسیلهبهمدیریت نقدینگی  

  مدیران  برای دارایی و بدهی مدیریت دانش تا  منجربه آن شده است ریسک  کنترل و سرمایه  بازده  هایخ نر بر تمرکز تا  ترازنامه اقالم بسط
 و حیات تنهانه ،  نمایند عمل موفق بانکی ریسک  کنترل اگر به هاک بان روایناز  .  شود تبدیل ضرورت یک  به وظایف  بهینه ایفای  جهت
بندی ه رتب  حاضر پژوهش هدف،  لذا .  بپردازند خویش  از محافظت به بحرانی شرایط در توانندیم بلکه   بخشندی م تداوم  را خود بقای
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های بهبود ش رو  بندیه رتب  و قصد دارد به این سوال پاسخ دهد که  استسپه شهر تهران    بانک  بدهیو    یدارای مدیریت   بهبود هایش رو

 ؟ سپه شهر تهران چگونه است بانک برای شعب  بدهی و دارایی مدیریت تکنیک  مدیریت دارایی با استفاده از

 پژوهش ادبیات موضوع و پیشینه  -2

.  انده دارایـی و بـدهی تـشکیل داد  هکمیت تشکیالت خاصی را تحت عنوان،  های مختلفک و کنترل ریسآوری  حفظ سود  منظوره ب   اهک بان
بخش   رییس،  داریه مدیر خزان،  مدیر مالی،  باال و ارشد بانک نـظیر مـدیر عـامل  حسطو  ناعضای کمیته مزبور متشکل از مدیرا  معموال 
ها  ک بان  یبعض.  دباشنیحسابداری و کنترل مبخش  رییس مدیر ارشـد اقـتصادی و  ،  بانکداری موسساتبخش  رییس،  ایهشعب  یبانکدار

را   کمیته  نااین  دیـگریم تحت  گرو،  های  اجرا؛  بدهی  ی دارای  ه کـمیته  کمیته  و  بدهی  و  دارایی  مدیریت  م؛  یا    ه اگـرچ.  دنماینیتلقی 
طـرف بـانک مـرکزی   زا،  برخی کشورها  رد  نلیک،  باشندیجدید نممیهـای مرتبط با موضوع کنترل ریسک و سودآوری مفاهیفـعالیت
چوفرآینداجـرای   نوینی  اطالعات؛  نهای  پاس ت مسئولی،  تخصیص  و  عالخپذیری  مدیریت  به  الزا  ی گویی  استمیسازمان  از  .  شده 

 تتامین اطالعا،  لذا،  در سطح دنیا روندی نزولی یابد  سودآوریتا حاشیه  ،  و رقابت سبب گشته  یزدایتکه عواملی چون مقرراجاییآن
مدیریت  .  شودمیمحسوب    ناپذیرباجتنا  دارایـی و بدهی در چنین شرایطی امری کامالو استقرار یک سیستم جـامع مـدیریت    قدقی

بدهی و  حجم،  اسـتراتژیک   یفرایندها،  دارایی  بر  که  است  کـنترلی  و  نرخ،  دسررسی،  ترکیب،  اجـرا  نقدینگی ،  حساسیت  و  کیفیت 
مـالی بـانک    بقل  الذ،  است  ه وجو  یشامل کسب و بکارگیر دارایی و بدهی  ساده  ن بیا  ه ب.  گذاردیم  تاثیرهای بانک  یهـا و بـدهدارایی
این هدف همراه با تـرکیب .  تاس بزرگ و در حال رشد از درآمد نـرخ بـهره  ،  یک جریان ثابت  دایجا دارایی و بدهیمدیریت   هدف.  است

این  ،  کننددریافت می به خاطر تحمل ریسک پاداش    هابانک .  شد  دخـواه  ن ها و ریسک مالی تـامییو بده  اهی ای از دارایهبـهین  ح و سـط
ـ   دمـحدو...  سنجش اعـتبار و  یهاه و گـرو  نگذارانقانو،  گذارانهسپرد ،  سـرمایه  از طریق  ک ظرفیت تحمل ریس   طوربه بـاید    و  شودیم

 . د مناسب اختصاص داده شود تا حداکثر پاداش مورد انتظار کسب شو
از مرور برخی  به  ،  دارایی و بدهی مدیریت تکنیک های بهبود مدیریت دارایی با استفاده از  ش روبندی  ت منظور اولوی ه بدر این پژوهش  

 .  شودیپرداخته م در این خصوص  تحقیقات

ی نشان  تصادف  یعصب  بریدییه  MCDM  کرد ی از رو  یشواهد:  و عملکرد بانک   یرفاه اجتماعدر پژوهشی با عنوان    ]8[  ماردزا و همکاران 
  داد   همچنین نتایج نشان.  مرتبط است  تیاقل  یراکد و تمرکز ثروت باالتر برا  یاقتصاد  تیبا فعال  یمتناقض  طوربه   یعملکرد بانکدادند که  

انتشار ،  کارآمد  یمال  یگرواسطه  قی از طر  ( را احتماالHDI)  یباالتر شاخص توسعه انسان  یاستانداردها  SADC  یکه عملکرد بانکدار
 ت ی ر یمد  یسازنهیبه در پژوهشی با عنوان    ]9[  وانگ و همکاران.  دهدمیمثبت ارتقا    یزهای اشکال سرر ریساو    ی تی ر یمد  یهاوه یش   نی بهتر
و مقدار    دهش ینیبشی ارزش پ  ن یب  سهیمقا  قی از طربدین نتیجه رسیدند که    نرخ بهره   سک ی بانک بر اساس کنترل و رشد ر  یبده  –  ییدارا

و  میهای اسالک بان یمال  یریپذف انعطا ی بررس  به  ]10[ابوایسود . وجود دارد  اهییبهبود در دارا یجا   کماکان، ینیبش یدوره پ یی حد باال
جنوب    یایمنتخب واقع در منطقه منـا و آس   هایبانک   یاهترازنام  یهاهبا استفاده از داد  هاآن  یـ بده  ییدارا  یپرتفو  متقابـل  یهمبسـتگ

  یـ بده  ییت دارای ریمد  یهال و مد  هابانک   یو بده  یـیدارا  یهاحسابمتقابل    یدرجه وابستگ،  یل کانون یه و تحلیو به روش تجز  یشرق 
 هایبانک در    یـ بده  ییدارا  یوابستگبدین نتیجه دست یافت که  و    پرداخته  یط بحـران مالیدر شـرا  2012تـا    2002دوره    یط  هاآن

دارایی و ساختار بدهی برای تضمین سودآوری    یبهبود پویاینشان داد که  ای در کشور لتونی  ه مطالع   ]11[  ساکسونووا.  تر است ی کوچك قو
این امر با ساختاربندی مشترک دارایی و پرتفوی بدهی با استفاده از روش شکاف برای ریسک نرخ بهره و  .  استنیاز  و کاهش ریسک  

یر نقدینگی مازاد برای استفاده از مقاد  که  ای نشان دادهدر مطالع   ]12[  سوالیجا.  پذیر استانجام   آورهای سودتگسترش حوزه عملیا
بیشترگهسرمای به منظور کسب بازدهی  نقد    یو کسر  یط بحران یبا شرا  ییاروی رو  یبرا  یآمادگ ،  ذاری و اعطای تسهیالت جدید  منابع 
یکی از . رد یقرار گ ییمورد شناسا درستیبهن کار یالزم است ابزار مناسب و عوامل موثر ا ینگیح نقدیت صحی ر یمد یبرا. است یضرور

ای در زمینه مدیریت ساختار  ه با انجام مطالع   ]13[  یمهاپاترا و چاکرابورت.  ا استهک بان  یاهیو بده  ییت دارایعوامل موقع   ترینمهم
نسبت به    هاآنت  یدها و حساس یا در خصوص سررس هیا و بدههییتطابق دارا  یبرا  یتالش   یبده-ییت دارای ریکند مدی بیان م،  دارایی

در پژوهشی   ]14[  و همکاران  یلباف.  رد یگیسرچشمه م  ییاهق ن عدم تطابیو نرخ بهره از چن  ینگینقد  یهاک سی ر  انرخ بهره است و اساس 
ی بدین  کسر  یزی رمدل برنامه  کرد ی رو  با  نانیعدم اطم  طیتحت شرا  رانیا  یدر بانک مل  هایبده–  اهییدارا  تی ریمد  یسازل مدبا عنوان  

 یهاسال  طیبا توجه به شرا  یآت  یهاسال  یاز اقالم ترازنامه را برا  ک یهر    نهیبه   ری مقاد  ارایه  تیقابل،  مقاله  یشنهادیمدل پنتیجه رسیدند که  
به نسبت   تواندیم  یو بده  ییدارا  تی ریمد  ماتیدر تصم  یسازنهی با درنظر گرفتن به   یبانک مل  یست و ارزش تابع هدف براا  دارا،  گذشته

(  ACR)  هاییدارا  یهمبستگ  سک ی توسعه مدل ردر پژوهشی با عنوان    ]15[  وهمکاران  یابرک یآس   یهمت.  ابدیمطلوب دست    هیسرما  تیکفا
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 VECM  یالگو  نیتخم  بی و جهت ضر  tا توجه به آماره  بدین نتیجه رسیدند که ب  VECMبا استفاده از مدل    یبده-ییدارا  تی ریمد  کرد ی با رو
کاهش  ییدارا  یهمبستگ  سک ی بر ر  یبده-ییدارا  تی ریمد  کرد ی اثر استفاده از رو  شودیمشخص م بلندمدت  فرجی و  .  است  یدر تعادل 

  ی انون ک   یل همبستگیروش تحلبا استفاده از    آلفا  یتجار  بانک   یو بده  ییساختار دارا  یهمبستگ  یررس در مطالعه خود به ب  ]16[  نظریان
های ای از پژوهشخالصه   (1جدول ).  وجود دارد   ی ای ار قویبس  یآلفا همبستگ  بانک   یو بـده  یین ساختار دارایبگیرند  ی پرداخته و نتیجه م

 .  دهدصورت گرفته در داخل و خارج از کشور را نشان می 
 

 .  های صورت گرفته در داخل و خارجای از پژوهشخالصه  -1جدول 

Table (1) summary of the research done inside and outside.  

 پژوهش شناسی شرو  -3

 پژوهش روش  -3-1

 پژوهش در کهجاییآن از. داد قرار  بررسی مورد  هاه داد یگردآور نحوه  و  پژوهش هدف  مالک دو به توجه با توانی م را پژوهش یهاش رو

. است میدانی اجرا نظر از و  یکاربرد  هدف از لحاظ،  بوده است لذا خاص زمینه  یک  در یکاربرد  دانش  توسعه  و  بررسی  به  سعی حاضر
 ارزیابی یهاصشاخ شناسایی به توجه با و است پیمایشی پژوهش این هاه داد یگردآور نحوه  اساس بر هاشپژوه یبندهدست در عالوه به 

 .  رودیم شماربه  ریاضی یسازل مد نوع  از و میک  پژوهش این همچنین. است اکتشافی، پژوهش طول در

 ی جامعه و نمونه مورد بررس -3-2

یعنی روش  پژوهش اول بخش برای انجام . استمدیران و کارکنان متخصص بانک سپه شهر تهران  هیحاضر شامل کل پژوهش  یجامعه آمار
ای اصلی برای انتخاب خبرگان بدین  هیبرخی ویژگ .  توجیه شوند  مساله باید خبرگان انتخاب شده و در خصوص  ،  یریگم دلفی پس از تصمی

 نتایج  عنوان پژوهش  نام نویسنده)گان(
 وانگ و همکاران

(2022) 
بانک بر اساس کنترل و   ی بده  –   ییدارا تی ری مد  یسازنه یبه

 نرخ بهره  سکیرشد ر
طر پ  نیب  سهیمقا  قی از  باال  دهشینیبش یارزش  حد  مقدار  دوره    ییو 

 .  وجود دارد  ییبهبود در دارا یمشخص شد که هنوز جا، ینیبشیپ
  ماردزا و همکاران

(2021) 
اجتماع بانک  یرفاه  عملکرد  رو  یشواهد:  و   کرد یاز 

MCDM  ی تصادف  یعصب  یدی هبر 
راکد و تمرکز ثروت    یاقتصاد   تیبا فعال  یمتناقض  طوربه   یعملکرد بانک

 مرتبط است  تیاقل یباالتر برا

 (2017ابوایسود )
و می اسال  هایبانک  یمال  یر یپذف انعطا  یبررس 

 یـ بده  ییدارا یپرتفو  متقابـل یهمبسـتگ
 . تر استی کوچك قو هایبانکدر   یـ بده ییدارا یوابستگ

 (2014) کچ و همکاران
براه شبی کارلو  مونت  مدل  کاربردهای    همطالع  ی سازی 

دارایی در   بدهی-مدیریت  خارجی  ذخایر  مدیریت   روی 
 کانادا  بـانک مـرکزی

تعیین تخصیص بهینه اوراق    حمایت در  براییـافته  هیک نسخه توسع
 . نمود پرتفوی بـدهی داخـلی بـانک کانادا فراهم  را دربهادار 

 یمهاپاترا و چاکرابورت
(2009) 

تجرب  توسط    ییدارا  یبده   تی ری مد  کرد یرو  یمطالعه 
 هند  یهابانک

 

دارای ری مد دارا  یبرا   یتالش   یبده -ییت  بدههی یتطابق  و  در  هی ا  ا 
سررس  حساسیخصوص  و  و   هاآن ت  یدها  است  بهره  نرخ  به  نسبت 

چن  ینگی نقد  یهاک سیر  ا اساس از  بهره  نرخ  تطابیو  عدم    یی اهق ن 
 . رد یگی سرچشمه م 

و همکاران  یلباف
(2021) 

  ی در بانک مل ها یبده–  اهی یدارا  تی ری مد یسازلمدعنوان 
  ی زیرمدل برنامه  کرد یرو:  نانیعدم اطم  طیتحت شرا  رانیا

 ی کسر 

از اقالم ترازنامه   کیهر    نهیبه  ری مقاد  ارایه  تیقابل،  مقاله  یشنهادیمدل پ
برا به شرا   یآت  یهاسال   یرا  توجه  و ،  گذشته  یهاسال   طیبا  داراست 

برا هدف  تابع  مل  یارزش  به  یبانک  گرفتن  درنظر  در    یسازنه یبا 
  ه ی سرما  تیبه نسبت کفا  تواندی م   یو بده  ییدارا  تی ری مد  ماتیتصم

 .  ابدیمطلوب دست 

 یابرک یآس یهمت
 (2020وهمکاران )

 کرد ی( با روACR)هایی دارا یهمبستگ سکیتوسعه مدل ر
( با استفاده از مدل  ALM) یبده-ییدارا تی ری مد

VECM 

مشخص   VECM یالگو نیتخم بی و جهت ضر tبا توجه به آماره 
  سکیبر ر یبده-ییاراد تی ری مد کرد یاثر استفاده از رو شودیم 

 . است  یدر تعادل بلندمدت کاهش  ییدارا یهمبستگ
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دارای انگیزه برای شرکت در فرآیند دلفی باشند و ،  باشند  مسالهدارای اطالعات کافی از  ،  مورد بحث درگیر باشند  مساله با  :  شرح است
هیچ قانون قوی و صریحی در مورد نحوه .  نیز ارزشمند خواهد بود  هاآننند اطالعات حاصل از یک توافق گروهی برای خود  احساس ک 

، مسالههدف دلفی یا وسعت  ،  هموژن یا هتروژن بودن نمونه:  وابسته به فاکتورهای  هاآنانتخاب و تعداد متخصصین وجود ندارد و تعداد  
و    مسالهدامنه  ،  ها و منابع در دسترس هداد  آوریجمع زمان  ،  اعتبار داخلی و خارجی،  در اداره مطالعه  پژوهشتوانایی تیم  ،  کیفیت تصمیم

های ل حراهی با کیفیت و  هاپاسخ،  آوردن طیف گسترده نظرات  دستبه های همگن برای  ه از نمون   معموال در دلفی  .  پذیرش پاسخ است 
پذیرش استفاده م م  گرانپژوهشبعضی  .  شودیقابل  برای    20شوند معموال  یمتذکر  افزایش    ارایهنفر  با  و  کافی است   ها آن اطالعات 

  پژوهش در  .  شودیمگیری مبتنی بر هدف استفاده ه نمون از  ،  در اکثریت مواردو  شود  ی ها تکراری شده و اطالعات جدیدی اضافه نمخپاس 
گیری مبتنی بر هدف استفاده  ه نمون شود و از روش  ینفر در نظر گرفته م  20انتخاب شده    حاضر نیز برای روش دلفی تعداد متخصصان

احتمال خطای  ،  درصد  95با سطح اطمینان  ،  میدانی با استفاده از فرمول کوکرانبخش  یعنی  پژوهشدوم  بخش  برای انجام.  شده است 
متناسب    پژوهشدر این  .  شودی نفر برآورد م  146حجم نمونه  ،  درصد از جمعیت پاسخ یکسانی بدهند  50درصد و با این فرض که    05/0

 .  گیری تصادفی ساده استفاده شده استه و اهداف مورد نظر از روش نمون  پژوهشبا روش 

 اطالعات  یگردآور ابزار و روش -3-3

اطالعات  یگردآور جهت و یانه اکتابخ یهاش رو از پژوهش پیشینه و موضوع  ادبیات به مربوط  اطالعات یآورع جم خصوص  در
.  شود یاستفاده م پرسشنامه تنظیم جهت خبرگان پرسشنامه از راستا این در.  است شده استفاده میدانی  روش  از سواالت  بررسی یبرا

معیارهای اصلی انتخاب روش انجام پروژه با    یندبت ی پرسشنامه خبره جهت اولو.  مورد استفاده پرسشنامه خبره است  یپرسشنامه اصل
 دارایی و بدهی ف کالن مدیریت اهدا بندیرتبه ( از نوع تاپسیس فازی به MCDM) چندمعیارهگیری م فنون تصمی استفاده از با استفاده از

اهداف .  است  همورد استفاده قرار گرفت،  بندیه تفاوت و رتب  یبررس   ی برافریدمن    یآزمون آمار،  استنباطیخش  بدر.  ایمهسپه پرداختدر بانک  
 . است مدیریت ریسک نقدینگی و نگهداری میزان کافی سرمایه، مدیریت ریسک نرخ بهره  شامل پژوهشکالن این 

 یی پرسشنامه خبرها یپای و یروا -3-4

.  است صفر،  گرفته نشود نظر در متغیر یک  کهاین احتمال،  است  یکدیگر با عناصرمی تما زوجی مقایسه  بر مبتنی که خبره  پرسشنامه در
ی هاسوال طراحی خاصی در یگیرت جه  به قادر طراح و است  گرفته قرار توجه مورد  سنجش این در معیارهامی تما چون بنابراین

 شاخصی از پرسشنامه یپایای بررسی یبرا.  هستند برخوردار ییروا از نفسهی ف زوجی مقایسه  بر مبتنی یهاهپرسشنام،  بنابراین؛  باشدنمی 

،  باشد1/0از   بیشتر زوجی  مقایسات یناسازگار میزان اگر که کندی بیان م هاصشاخ این.  شودمی استفاده یناسازگار شاخص نام  به
ردند گیسه میگر مقایکدیعوامل مدل در نظر گرفته شده و با  می در پرسشنامه تما  کهاین  دلیلبه.  گردد نظر تجدی مقایسات در است بهتر

دو به دو    صورتبه ارها را  یمع می چون پرسشنامه تما  یاز طرف .  ن خواهد رفتیر از بیک متغ یلذا تمام احتماالت مرتبط با در نظر نگرفتن  
میمقا و سنجش  لذا حداکثر  کیسه  با ساختار  هاسوالند  پرس   یممکن  تماش یده میمطلوب از مخاطب  و چون  ایمع میود  ن  یارها در 

وجود    ییایبه سنجش پا  یازین ،  باشدنمی  یهاسوال   یدر طراح  ی خاص  یریگتسنجش مورد توجه قرار گرفته است و طراح قادر به جه 
 .  نخواهد داشت

 اطالعات تجزیه وتحلیل روش -3-6

مورد نظر   یارهایشامل مع  یاه جداگانه و محرمانه پرسشنام  طوربه گروه  یک از اعضای ک نخست به هریتکنن یدر ا دلفی تکنیک -الف
شده و   یورآع ا جمهه در گام دوم پرسشنام.  اختصاص دهند  یاه نمر  10تا    1ار از  یود تا به هر مع ش یاز اعضا خواسته م.  ودش یارسال م

د ارسال  یک پرسشنامه جدیمانده در قالب  ی باق  یارهایمع .  وندش یحذف م،  باشد  7کمتر از    هاآن ن نمره نظرات  ی انگی که م  ییارهایمع 
ر است  یگت ار وقین روش بسیا.  ابدیی ند ادامه ماههفت کسب کرد   ی ار که نمرات باالیک مجوعه مع یدن به  ین مراحل تا رس یا .  وندش یم

شتر  یکه نمره ب یشود و عوامل گیریمتوسط، اعضا که به هر فاکتور داده شده است یاهه دوراول از نمرعتر آن است که در همان ی روش سر
.  اختالف نظر وجود دارد   یک دلف یب و حجم پنل تکنیدر مورد ترک .  انتخاب گردند  نهایی  یفاکتورها  عنوانبهند  اهاز هفت کسب کرد 

در . متجانس است  ینامتجانس بهتر از گروه  یاهه متعدد استفاده شود و گرو یاهص از افراد با تخص یب ین است که ترک یه معمول ایتوص 
ن  ینفر از متخصص 20تا   10تعداد  ]17[ اکلی و پاولوسکی. گوناگون استفاده شده است  یاهصاز خبرگان با تخص یبین مطالعه از ترک یا
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ی  هاشاخص ییو شناسا،  شیاقدام به پاال  یک دلف یمطالعه با استفاده از تکنن یدر فاز اول ا، لذا. داندیگیری معتبری مه واجد شرایط را نمون 
نفر استفاده   15به حجم    یاه د و از نمون ین گرد ییگوناگون تع   یا هصاز خبرگان با تخص  یبیپنل مورد نظر براساس ترک .  ده استیمرتبط گرد
 . شده است 

ای مورد هک روش از تکنی.  ]18[اند  له معرفی شدهاچندمعیاره برای حل مسهای مختلفی برای تصمیم گیری  روش   تاپسیسک  یتکن  -ب
یری تعدادی گزینه و گم در این روش تصمی.  شنهاد شد یپ  ]19[  که توسط وانگ و یون  ( استMCDM)  چندمعیارهیری  گماستفاده در تصمی

یک نمره   هاآنبه هر یک از    کهاینو یا  ،  ندی شوندبه ا رتبههگزین،  یری وجود دارد که باید با توجه به معیارهاگم تعدادی معیار برای تصمی
یکی  .  وند ش یدو گزینه فرضی تعریف م،  ای موجودههاین است که با استفاده از گزین  سیتاپسفلسفه کلی روش  .  کارایی اختصاص داده شود

بهترین مقادیر مشاهده شده در ماتریس  اه ا مجموعههاز این گزین ل مثبت )بهترین  آهاید  ارا اصطالح   هاین گزین.  یریگم تصمیی است از 
م ممکن(  طرفی  .  امیمنیحالت  موقع   یاریبس  دراز  محدود  یریگمیتصم  مسایل،  یواقع   یایدن  یاهتیاز  معرض  و ،  اهتی در  اهداف 

 MCDM را در یفاز یها بار مجموعه   نیاول یبرا ]20[بلمن و زاده کهاینپس از . ستیشناخته شده ن درستیبهکه  رد یگیقرار م ییامدهایپ

  ی ها مجموعه   هی و نظر MCDM نیب  ترکیباند.  مشغول شده  ی فاز  یهاطیدر مح  یریگم یبا تصم  گرانپژوهشاز    یاریبس،  کردند  یمعرف
که در  ،  شودمیشناخته   (FMCDM) یفاز  چندمعیاره  گیریتصمیم  عنوانبه شده است که امروزه    یدیجد  گیریتصمیم   ه ی منجر به نظر  یفاز

آن  از    همچنین با توجه به موارد فوق.  مقابله کنند  ئن توانند با دانش و اطالعات ناقص و نامطممیکه    می دار  یارندهیگ  میتصم  یهاآن مدل
روش    ک ی  کهاین  رغمیعل ،  تاپسیس  ک یکالس   کرد ی رو  در  روایناز  ،  های بانکی در ارتباط استمستقیم با ریسک   طوربهعدم قطعیت    کهجایی

  ن ی با ا. ستین تیعدم قطع  تی ریقادر به مد رای است ز اکننده ناکار نیانتخاب تام مسایلمجزا در حل  صورتبهکاربرد آن ، درک آسان است 
  ی فاز   تاپسیس   لذا.  داد  قیتطب  یادغام آن با منطق فاز  قی از طر  ی ابی مقابله با مبهم بودن اطالعات ارز  ی توان برارا می  تاپسیس روش  ،  وجود

  ی وند و سپس به اعداد فاز ش یم  فی تعر  یاصطالحات زبان  عنوانبه ا  هن که در آن وز،  ندک یم  بیترک   یمجموعه فاز   هی را با نظر  یسنت  تاپسیس
از   گروهی در محیط فازی  گیریتصمیم   به   سیتاپس بسط روش  ای با عنواندر مقاله   ]22[نخستین بار چن    روایناز  .  ]21[ وندش یم  لیتبد

با رویکرد فازی استفاده کردند باید از یک طیف زبانی    صورتبه برای انجام محاسبات تکنیک تاپسیس  .  تکنیک تاپسیس  فازی نخست 
داد برای گردآوری  بر  ]22[چن  .  ا استفاده کرد هه مناسب  به هر گزینه  امتیازدهی  را برای  زبانی هفت درجه  ،  اساس هر معیاریک مقیاس 

بنابراین ،  ندی میزان اهمیت معیارها با تکنیکی مانند انتروپی نیز استفاده کرد به وان برای رتبتی همچنین از ماتریس تصمیم م.  هددیپیشنهاد م
در    موال مع در بحث طراحی پرسشنامه تاپسیس نیز توضیح داده شده است  .  ندی معیارها پیشنهاد کرده استبهچن طیف مشابهی برای رتب

در تکنیک    هادر ارزیابی کیفی گزینه.  شودمیدر تکنیک تاپسیس با اعداد قطعی از طیف لیکرت نه درجه استفاده    هاارزیابی کیفی گزینه
در ارزیابی گزینه برای تکنیک تاپسیس    ]22[چن  طیف هفت درجه پیشنهادی  .  ودش یتاپسیس فازی معموال از مقیاس هفت درجه استفاده م

 :  زیر است (2جدول ) صورتبه فازی 

 .  هادرجه جهت ارزیابی گزینه 7اعداد فازی مثلثی معادل طیف   -2 جدول 

Table 1- Triangular fuzzy numbers equivalent to 7 degree spectrum to evaluate options.  
 ی معادل فاز متغییر زبانی 

 (0,0,1) ضعیف خیلی 
 (0,1,3) ضعیف 

 (1,3,5) ضعیف تا متوسط 
 (3,5,7) متوسط  

 (5,7,9) تقریبا خوب 
 (7,9,10) خوب 

 (9,10,10) خیلی خوب 
 ( 25: 1395حبیبی و همکاران ): ماخذ

 : باشدمی  زیر (1) شکل صورتبه  فازی طیف مثلثی فازی نمایش

 
 .  هاگزینه ارزیابی جهت درجه 7 طیف  معادل  مثلثی فازی اعداد -1شکل 

http://bazar.parsmodir.com/ftopsis-chen/
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Figure 1- Triangular fuzzy numbers equivalent to 7 degree spectrum to evaluate options  . 

 ( 25: 1395حبیبی و همکاران ): ماخذ

 : گرددمیسازی فازی مراحل زیر پیاده  تاپسیس تکنیک  جهت اجرای الگوریتم

مشخص    - 4  ایجاد ماتریس بدون وزن مقیاس وزین فازی  - 3  سازی ماتریس تصمیمنرمال   -2  نظرات افرادتشکیل ماتریس تصمیم   -1
 . آل هبا محاسبه شاخص شباهت به گزینه اید  هاگزینهبندی نهایی  ه رتب  - 6،  محاسبه مجموع فواصل  - 5،  هاهآل فازی برای مولف هنمودن اید

 ای پژوهش ههیافت -4

استفاده شده   تاپسیس فازی یری چندمعیاره  گم ای تصمیهلمد،  کنیک دلفیاز ت  نهایی  ارهایرمع ی و ز  ارهایمع ندی  به رتببرای    پژوهش در این  
 .  است

 تکنیک دلفی  -4-2

در    بدهی و  دارایی مدیریت تکنیک با استفاده از    بدهی-های بهبود مدیریت دارایی ش ای باز در رابطه با روپرسشنامه،  در مرحله اول 
ی پیشنهادی مشابه یا نزدیک هاگویه،  های متخصصان هپس از دریافت پاسخ و بررسی دیدگا.  بانک سپه در اختیار متخصصان قرار گرفت

ی مرحله هاشایان ذکر است که میزان بازگشت پرسشنامه. آورده شده است به شرح زیرکه نتایج حاصل ،  در یکدیگر ادغام شدند، به هم
مرحله    دوطی  بنابراین  .  باشدمی  گیریتصمیم   از آنجا که در روش دلفی توافق نظر خبرگان مالک.  نفر( بود  20نفر از    17)درصد    85اول  

اهداف ی  هامولفه   ترینمهم  تعیینبرای  .  آید  دستبه   بندیطبقهگردید تا توافق کلی نظر خبرگان نسبت به    آوریجمع پرسشنامه توزیع و  
میانگین  ،  و تعریف متغیرهای زبانی  ی پیشنهادیهابا توجه به گزینه،  آمده از مرحله دوم   دستبه ی  هااز پاسخ،  بدهیو    مدیریت دارایی

بدهی انتخاب -هر یک از اهداف مدیریت دارایی  یهامولفه  ترینمهم  عنوانبه ،  یی که دارای باالترین میانگین بودندهاگرفته شد و مولفه
 .  است شدهارایه  مرحله دوم  های پرسشنامهخ حاصل از بررسی پاس نتایج  (3) جدولشده که در 

 .  اهداف مدیریت دارایی بدهی در بانک سپه هر یک از یهامولفه  ترینمهم -3 جدول 

Table 3- The most important components of each of the debt asset management goals in Sepah Bank . 

 سطح صفر
سطح 

 یک 
 سطح دو

 و بدهی   داراییمدیریت 

مدیریت  
ریسک  

 نرخ بهره 

 .  کندمی ی مالی جدید که قادر به کاهش ریسک نرخ بهره کمکهاطراحی ابزار -1

 پرداخت تسهیالتی که ریسک نرخ بهره پایینی دارند -2

ی کوتاه مدت تا انعطاف  هاحسابی جدید جهت تشویق مشتریان به افتتاح  هاابالغ طرح -3
 در مقابل تغییرات نرخ بهره داشته باشیم ا الزم ر

سپرده یکساله جهت  ودهای ی بلند مدت پنج سال بانرخ سها برابر کردن نرخ سود سپرده -4
 ی یکساله هاتشویق مشتریان به افتتاح سپرده

 تعیین نرخ بهره بر اساس خواست انتشار عمده با بهره وری  -5

 مثال از یکسال به شش ماه یا کمتر  هاکاهش دوره باز پرداخت وام -6

 ی تمام شده پول هاتعیین نرخ بهره با توجه به تورم وهزینه -7

مدیریت  
ریسک  

 نقدینگی 

ی مشکوک و  هادن واریزحاکم نمودن مقررات مبارزه با پولشویی و الزام نسبت گزارش کر-8
 مبالغ درست 

 .  حوزه کاری خودشانی تخصصی در ها تقسیم مشتریان به گروه -9

 منابع و رصد مستمر مصارف به منابع  عدم اعطای تسهیالت بیشتراز -10

 .  مشترک با نرخ سود باالتر از سیستم بانکی گذاریی سرمایهها ایجاد صندوق -11

 .  دریافت وثایق که قابلیت نقدشوندگی باالیی دارند هنگام اعطای تسهیالت  -12

 حسابرسی مناسب و مستقل داخلی و خارجی و وظایف تطبیقی  -13

 چاپ و انتشار گواهی سپرده و اوراق مشارکت -14
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 پژوهش های هیافت: ماخذ

 :  کندال استفاده شده است  یب توافق ی از ضر (4جدول )طبق دگاه کارشناسان ی د یمحاسبه هماهنگ یبرا

 کندالب توافق یدر بانک سپه ضر -4 جدول 

Table 4- Kendall's Concordance Coefficient in Sepah Bank 
 

 

 پژوهش های هیافت: ماخذ

اولویت  ابرای  دارایی  اهدبندی  مدیریت  کالن  تهران-ف  شهر  سپه  بانک  در  است یفاز سیتاپس تکنیک   بدهی  شده   مراحل.  استفاده 

 : است ری ز شرح به یفاز س یتاپس تکنیک  کمك به یریگم یتصم

 ایجاد ماتریس تصمیم فازی  -1 مرحله
 :  آمد دستبه  به شرح ذیل (5جدول )طبق  انخبرگو  رانیمد نظر از استفاده با  یفاز اوزان و یفاز یریگمیتصم سی ماتردر ابتدا 

 .  یفاز اوزان و یفاز یریگمیتصم سیماتر -5 جدول 

Table 5- Fuzzy decision matrix and fuzzy weights  . 

نگهداری  
میزان 
کافی  

 سرمایه 

غیر منقول و بهبود نسبت کفایت بها به   گروه نقد و اثاثهی اعطای تسهیالت به پشتوانه -15
 بانک 

 .  پایان هر سالی احتیاطی در هاافزایش اندوخته -16

 .  ی ثابتهاوعدم اتکا به دارایی ها تعیین سرمایه بر اساس دارایی -17

 .  ی اعتبارسنجی استعالم در نسبت و سوابق اعتباریهااستفاده از سامانه -18

 ی معوق و چک برگشتیها عدم اعطای تسهیالت به مشتریان دارای بدهی -19

 طریق بورس اوراق بهادارافزایش سرمایه از  -20

 هاعدم امکان اعطای تسهیالت بیش از ده برابر سرمایه ثبتی پرداختی به شرکت -21

 ی مقدار معنادار ی زادآهدرج ب کندال یضر تعداد کارشناسان  تعداد گویه  راند
 001 .0 28 365 .0 17 37 اول
 000 .0 25 544 .0 15 21 دوم

 فازی اوزان و فازی گیریمتصمی ماتریس (4، 5، 5، 6) (7، 8، 8، 9) (8، 9، 10، 10)
 مدیریت ریسک نرخ بهره نقدینگی مدیریت ریسک  نگهداری میزان کافی سرمایه 

(8 ،7 ،6 ،5) (9 ،8 ،8 ،7) (5 ،4 ،3 ،2) Q1 

(10 ،10 ،9 ،8) (5 ،4 ،3 ،2) (9 ،8 ،8 ،7) Q2 

(5 ،4 ،3 ،2) (10 ،10 ،9 ،8) (10 ،10 ،9 ،8) Q3 

(10 ،10 ،9 ،8) (5 ،4 ،3 ،2) (8 ،7 ،6 ،5) Q4 

(10 ،10 ،9 ،8) (10 ،10 ،9 ،8) (3 ،2 ،2 ،1) Q5 

(3 ،2 ،2 ،1) (10 ،10 ،9 ،8) (9 ،8 ،8 ،7) Q6 

(10 ،10 ،9 ،8) (10 ،10 ،9 ،8) (10 ،10 ،9 ،8) Q7 

(10 ،10 ،9 ،8) (2 ،1 ،0 ،0) (9 ،8 ،8 ،7) Q8 

(2 ،1 ،0 ،0) (10 ،10 ،9 ،8) (10 ،10 ،9 ،8) Q9 

(10 ،10 ،9 ،8) (8 ،7 ،6 ،5) (8 ،7 ،6 ،5) Q10 

(9 ،8 ،8 ،7) (5 ،4 ،3 ،2) (10 ،10 ،9 ،8) Q11 

(8 ،7 ،6 ،5) (9 ،8 ،8 ،7) (10 ،10 ،9 ،8) Q12 

(5 ،4 ،3 ،2) (10 ،10 ،9 ،8) (6 ،5 ،5 ،4) Q13 

(10 ،10 ،9 ،8) (6 ،5 ،5 ،4) (3 ،2 ،2 ،1) Q14 

(9 ،8 ،8 ،7) (2 ،1 ،0 ،0) (10 ،10 ،9 ،8) Q15 

(10 ،10 ،9 ،8) (10 ،10 ،9 ،8) (8 ،7 ،6 ،5) Q16 

(10 ،10 ،9 ،8) (5 ،4 ،3 ،2) (8 ،7 ،6 ،5) Q17 
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جدول  و    ری ز شرح به  یدیجد سی ماتر که  هانه ی گز با رابطه در خبرگان ینظرسنج از آمده دستبه  سی ماتر کردن زه ینرمال  -2 مرحله
 : است  (6)

 :  رد ی گی م صورت 4فرمول بر اساس wij با مفروض بودن بردار v ایجاد ماتریس بدون مقیاس وزین فازی -3 مرحله

 

 . یفاز ی وزن  شده زهینرمال  سیماتر -6 جدول 

Table 6- Fuzzy weighted normalized matrix  . 

 

 

(10 ،10 ،9 ،8) (5 ،4 ،3 ،2) (9 ،8 ،8 ،7) Q18 

(9 ،8 ،8 ،7) (10 ،10 ،9 ،8) (9 ،8 ،8 ،7) Q19 

(8 ،7 ،6 ،5) (9 ،8 ،8 ،7) (5 ،4 ،3 ،2) Q20 

(10 ،10 ،9 ،8) (2 ،1 ،0 ،0) (8 ،7 ،6 ،5) Q21 

(1 )  
m n

R itr


=
 

(2 ) 
* * * *

, , , ,
ij ij ij ij

it

j j j j

j B
a b c d

r
d d d d

 
 = 
 
   

𝑑𝑗: خواهیم داشت، عیار بار مثبت داشته باشدماگر 
∗ = max𝑢𝑖𝑗 

(3 ) 
, , , ,

j j j j

it

ij ij ij ij

j C
a a a a

r
a b c d

− − − − 
 = 
 
   

𝑙𝑗: خواهیم داشت، عیار بار منفی داشته باشدماگر 
− = max 𝑙𝑖𝑗 

(4 ) 
itit itv wr= 

 

  , , ,... , , ,...,
m n

v i m j nitv


= = =1 2 1 2
 

 هاشاخص مدیریت ریسک نرخ بهره  مدیریت ریسک نقدینگی  نگهداری میزان کافی سرمایه

0. 8 0. 7 0. 54 0. 4 0. 81 0. 64 0. 64 0. 49 0. 64 0. 2 0. 15 0. 2 Q1 

0. 5 0. 4 0. 27 0. 16 0. 9 0. 8 0. 72 0. 56 0. 8 0. 5 0. 15 0. 28 Q2 

1 1 0. 81 0. 64 0. 45 0. 32 0. 24 0. 14 0. 32 0. 4 0. 4 0. 08 Q3 

0. 8 0. 7 0. 54 0. 4 0. 72 0. 56 0. 48 0. 35 0. 56 0. 35 0. 3 0. 16 Q4 

1 1 0. 81 0. 64 0. 9 0. 8 0. 72 0. 56 0. 8 0. 1 0. 1 0. 32 Q5 

0. 3 0. 2 0. 18 0. 8 0. 9 0. 8 0. 72 0. 56 0. 8 0. 5 0. 45 0. 32 Q6 

1 1 0. 81 0. 64 0. 9 0. 8 0. 72 0. 56 0. 8 0. 5 0. 45 0 Q7 

1 1 0. 81 0. 64 0. 18 0. 8 0 0 0. 8 0. 4 0. 4 0. 32 Q8 

0. 2 0. 1 0 0 0. 9 0. 8 0. 72 0. 56 0. 8 0. 5 0. 45 0 Q9 

1 1 0. 81 0. 64 0. 72 0. 56 0. 48 0. 35 0. 56 0. 35 0. 3 0. 8 Q10 

0. 9 0. 8 0. 72 0. 56 0. 45 0. 32 0. 24 0. 14 0. 32 0. 5 0. 45 0. 28 Q11 

0. 8 0. 7 0. 54 0. 4 0. 81 0. 64 0. 64 0. 49 0. 64 0. 5 0. 45 0. 08 Q12 

0. 5 0. 4 0. 27 0. 16 0. 9 0. 8 0. 72 0. 56 0. 8 0. 25 0. 25 0. 04 Q13 

1 1 0. 81 0. 64 0. 54 0. 4 0. 04 0. 28 0. 4 0. 1 0. 1 0. 28 Q14 

0. 9 0. 8 0. 72 0. 56 0. 81 0. 64 0. 64 0. 49 0. 64 0. 5 0. 45 0. 8 Q15 

1 1 0. 81 0. 64 0. 9 0. 8 0. 72 0. 56 0. 8 0. 35 0. 3 0. 2 Q16 

1 1 0. 81 0. 64 0. 45 0. 32 0. 24 0. 14 0. 32 0. 35 0. 3 0. 16 Q17 

0. 6 0. 5 0. 45 0. 64 0. 45 0. 32 0. 24 0. 14 0. 32 0. 4 0. 4 0. 28 Q18 

0. 9 0. 8 0. 72 0. 56 0. 9 0. 8 0. 72 0. 56 0. 8 0. 4 0. 4 0. 2 Q19 

0. 8 0. 7 0. 54 0. 4 0. 81 0. 64 0. 64 0. 49 0. 64 0. 2 0. 15 0 Q20 

1 1 0. 81 0. 64 0. 18 0. 8 0 0 0. 8 0. 35 0. 3 0. 8 Q21 
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�̃�𝑗 مثبت یفاز الهدیا حلراه  نییتع  -4 مرحله
�̃�𝑗 یمنف  یفاز الهدیا و ∗

 ( 6و  5 فرمول) −

 ی فاز یدس یاقل فاصله از استفاده با هاه انداز فواصل محاسبه -5 مرحله

 شود یم محاسبه 9 و 8 یهالفرمو با یمنف  و مثبت دهآلیا از نهی گز هر فاصله  -6 مرحله

 ( 10)فرمول  یبنده رتب و الهدیا به  ینسب یکینزد  محاسبه -7 مرحله

،  یمنف  آل ایده نقاط و مثبت آل ایده از فاصله،  مثبت  آل ایده نقاط.  محاسبه شده است  یمنف  و مثبت آل ایده نقاط  مجموعه ،  بعد مرحله در
 تی اولو از،  باشد شتریب یمنف   آل ایده از و کمتر مثبت آل ایده از هاص شاخ فاصله  چه  هر،  نیبنابرا.  دهندی م نشان را یمنف  آل ایده از فاصله
،  باشد  شتریب یکینزد  بی ضر هرچه که معنا نیبد. هاستصشاخ  تیاهم درجه انگری ب زین یکینزد  بی ضر. بود خواهند برخوردار یباالتر

 (6)  جدول در زین رهای متغ  یینها رتبه و ی کینزد  بی ضر ،  یمنف ،  مثبت  آل هدیا نقاط مجموعه.  بود خواهند برخوردار یبهتر رتبه از رهایمتغ 
 : شودی م مالحظه

 .  هاصشاخ یینها اوزان و یمنف، مثبت  آل هدیا نقاط مجموعه -6 جدول 

Table 6- The set of positive and negative ideal points and the final weights of the indicators  . 
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4 0. 6214 1. 4829 0. 0932 Q1 

9 0. 5136 1. 5901 1. 5054 Q2 

10 0. 5116 1. 5998 1. 5270 Q3 

12 0. 4896 1. 5205 1. 5850 Q4 

8 0. 558 1. 7469 1. 3836 Q5 

15 0. 4644 1. 4389 1. 6394 Q6 

1 0. 672 2. 1090 1. 0292 Q7 

18 0. 4434 1. 3892 1. 7435 Q8 

19 0. 434 1. 3453 1. 7543 Q9 

7 0. 5633 1. 7671 1. 3697 Q10 

11 0. 4992 1. 5426 1. 5471 Q11 
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 پژوهش های هیافت: ماخذ

ی ها"افزایش اندوخته ،  "تمام شده پول   بهایتعیین نرخ بهره با توجه به تورم  های "ص شود که شاخی مالحظه م  (6)  جدولبا توجه به  
ی معوق و چک برگشتی" دارای بیشترین میزان ضریب  هاو "عدم اعطای تسهیالت به مشتریان دارای بدهی  احتیاطی در پایان هر سال"

"مدیریت ، نیز بدهی –ف کالن مدیریت دارایی  اهدمعیارهای اصلی ا بینهمچنین در ، ابعاد جای گرفتند ترینمهمدر زمره ، نزدیکی بوده
در رتبه دوم و سپس "مدیریت   3.  67"نگهداری میزان کافی سرمایه" با وزن    پس از آن،  در اولویت اول،  3.  83ریسک نرخ بهره" با وزن  
 .  در اولویت سوم قرر دارد  3. 41ریسک نقدینگی" با وزن 

 ای پاسخگویان یرهای زمینه توصیف تک متغیری متغ -4-1

اساس نتایج جدول سطح تحصیالت    بر.  دهدی سابقه کار و جنسیت نشان م،  توزیع افراد نمونه را بر حسب میزان تحصیالت  (7)  جدول
پاسخگویان زیر  درصد    11.  6سابقه کار  .  درصد دکتری هستند  11.  6درصد فوق لیسانس و    56.  2،  درصد لیسانس  32.  2،  پاسخگویان

  36.  3درصد پاسخگویان مرد و    63.  7.  استسال و باالتر    10درصد    63.  7سال و سابقه کار    10تا    5درصد    24.  7سابقه کار  ،  سال  5
 .  درصد زن هستند

 .  بدهی در بانک سپه و ییاهداف مدیریت دارا هر یک از یهامولفه  ترینمهم -7 جدول 

Table 7- The most important components of each of the assets and liabilities management goals in Sepah Bank  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 پژوهش های هیافت: ماخذ 

6 0. 5692 1. 7619 1. 3333 Q12 

17 0. 4457 1. 3765 1. 7118 Q13 

16 0. 4525 1. 4069 1. 7019 Q14 

5 0. 6117 1. 8884 1. 1983 Q15 

2 0. 6298 1. 9782 1. 1620 Q16 

13 0. 4891 1. 5319 1. 6000 Q17 

21 0. 4174 1. 2771 1. 7823 Q18 

3 0. 6221 1. 9259 1. 1695 Q19 

14 0. 479 1. 4829 1. 6128 Q20 

20 0. 4211 1. 3214 1. 8165 Q21 

 درصد تجمعی  درصد فراوانی گروهها نام شاخص 

 سطح تحصیالت 
 2 .32 2 .32 47 لیسانس 

 4 .88 2 .56 82 فوق لیسانس 
 100 6 .11 17 دکتری

 سابقه کاری 
 6 .11 6 .11 17 سال  5زیر

 3 .36 7 .24 36 سال 10تا  5
 100 7 .63 93 سال و باالتر  10

 جنسیت
 7 .63 7 .63 93 مرد
 100 3 .36 53 زن
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بنابراین بر اساس    است  بدهی  –ف کالن مدیریت دارایی  اهدی میزان دستیابی به هر کدام از اهانشانگر تفاوت میانگین رتبه   (8)  جدول نتایج  
 .  تفاوت وجود دارد  در بانک سپه شهر تهران دارایی و بدهیف کالن اهدبین میزان دستیابی به هر کدام از ا، اری دیسطح معن

 دارایی و بدهی ف کالن اهدمیزان دستیابی به ا بندیهآزمون رتب -8 جدول 

Table 8- The rating test of the achievement of the macro objectives of assets and liabilities 
 

 

 

های هیافت: ماخذ

 پژوهش 

 ی ریگهجینتبحث و  -5

در بانک سپه شهر تهران   بدهی و دارایی مدیریت تکنیک های بهبود مدیریت دارایی با استفاده از  ش رو  هدف اصلی این پژوهش بررسی
سازی بر اساس ترازنامه که  لبینی درآمدها و عایدات و مدشاستراتژیک و پی ریزی  ه های مدیریت دارایی و بدهی برای برنامک تکنی.  است

های بانک در  یها و بدهی مـشخص کردن اندازه و ترکیب دارای  ل مدیریت ترازنامه بانک شام.  بوجود آمد،  نمایشی از منابع و مصارف است
چنددور زمانی  افق  از  ه طی یک  یکی  برنام  مسایل  ترینمهمای  بانک  ه در  استراتژیک یک  بلکه  هاتسیاس   اتنه نه .  استریزی  مدیریت  ی 

ایجاد توازن بین  ، که هدف همگی، اقتصادی و عملیاتی، هـای قـانونی و حداقل الزامات ایمنی دیکته شده توسط محیط سیاسیتمحدودی 
 تنها نه نماید که  یای پیـچیده تـبدیل مه مدیریت ترازنامه بانک را به برنام،  دباشنمیاهداف متعارض سودآوری نقدینگی و ریسک در بانک  

 .  است رتهریزی کار راحتی نیست بلکه فرایند اجرای آن نیز خود فرایندی پیچیده فرایند برنام
نفر   20سپه شهر تهران با استفاده از اطالعات کسب شده از  بدهی در بانک  - ف کالن مدیریت دارایی  اهدو تعیین اپس از انجام روش دلفی  

با    بدهی  –ف کالن مدیریت دارایی  اهداز ا  یک به هر    سپه شهر تهرانبانک  دوم مطالعه برای بررسی میزان دستیابی  بخش  ،از خبرگان بانکی
سپه شهر تهران بانک   ران و کارشناسانیمد  یها پرسشنامه بوده و جامعه آمارهداد  یابزار گردآور.  افته استیش انجام  یمایک پیاستفاده از تکن

از اعتبار   ییجهت اعتبار و روا.  جامعه نمونه انتخاب شدند  عنوانبه شرکت    146با استفاده از فرمول کوکران  .  دهند یتشکیل م 1400 سال در
ابزار .  دیحذف نگرد   یاه ی چ گویبرخوردارند و ه  ییها از اعتبار باالفیج نشان دادند که طینتا.  مدآ  عملبه استفاده    یصور پایایی  جهت 
. آمد که قابل قبول بودند  دستبه درصد    70ها در حد باالتر از  فیهمه ط  یج آن برایکرونباخ شد که نتا  یق هم مبادرت به محاسبه آلفایتحق 

جدول    صورتبه   یو آمار استنباط  یف یدر دو سطح آمار توص   SPSSق با استفاده از نرم افزار  یتحق   یهاهداد،  اطالعات  یآورعپس از جم
د قرار گرفته یییک فرضیه اصلی مطرح شده است که مورد تأ  ن پژوهش یدر ا.  عمل آمده استه و درصدی و آزمون فریدمن ب  یع فراوانی توز

بیل فرض یو تحل  یمختصر و بررس   صورتبه نتایج توصیفی    ارایهبه    ذیال.  است با ارتباط برقرار کردن  و ادب ی ن نظریه  شده    یات بررس یات 
فازی.  پرداخته شده است  نتایج تاپسیس  به  توجه  در    با  که  ا   بینمالحظه شد  دارایی  اهدمعیارهای اصلی  ، نیز  بدهی  –ف کالن مدیریت 

در رتبه دوم و سپس   3.  67  "نگهداری میزان کافی سرمایه" با وزن  پس از آن،  در اولویت اول،  3.  83  "مدیریت ریسک نرخ بهره" با وزن
نیز بین  ،  اریدیهمچنین بر اساس نتایج آزمون فریدمن و سطح معن.  در اولویت سوم قرر دارد   3.  41  "مدیریت ریسک نقدینگی" با وزن

این پژوهش در شرایطی انجام شده که . تفاوت وجود دارد  سپه شهر تهراندر بانک  دارایی و بدهیف کالن اهداز ا یک میزان دستیابی به هر 
مواجه نمود و از    گران را با محدودیت اجرای کارکرونا پژوهش میهای هدف به جهت وجود شرایط اپیدیدر انتشار پرسشنامه بین نمونه 

ف کالن مدیریت اهدر اساس نتایج مطالعه حاضر در جهت دستیابی به اب  کهاین  نهایتا.  جامعه مورد بررسی شهر تهران بوده استفقط    رواین
 :  های کلیدی زیربرداشته شودمشود گایپیشنهاد م، های تجاریک در بان های بهبود مدیریت داراییش رو عنوانبه بدهی -دارایی 

 : بدهی-ی مدیریت داراییهاتکنیک یکی از اهداف کالن  عنوانبه اقدامات پیشنهادی برای "مدیریت ریسک نرخ بهره"  
 کند میی مالی جدید که قادر به کاهش ریسک نرخ بهره کمک هاطراحی ابزار  -1
 پرداخت تسهیالتی که ریسک نرخ بهره پایینی دارند -2
 تمام شده پول   بهای و تعیین نرخ بهره با توجه به تورم -3
 وریتعیین نرخ بهره بر اساس خواست انتشار عمده با بهره  -4
 تسهیالت بانکی جهت جلوگیری از آثار منفی نرخ تورم در اقتصاد ارایهبخشی بیشتر در تنوع  -5

 آزمون فریدمن  میانگین رتبه بدهی -ف کالن مدیریت دارایی ا هد ا

 نتیجه  سطح معنی داری  X2میزان 62 .1 مدیریت ریسک نقدینگی  

 02 .2 نگهداری میزان کافی سرمایه 
 رابطه معنادار است  000 .0 505 .71

 36 .2 مدیریت ریسک نرخ بهره
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 : بدهی-داراییی مدیریت هاتکنیک یکی از اهداف کالن  عنوانبه اقدامات پیشنهادی برای "مدیریت ریسک نقدینگی" 

 .  شویی و الزام نسبت گزارش کردن واریزهای مشکوک و مبالغ درستحاکم نمودن مقررات مبارزه با پول  -1

 های تخصصی در حوزه کاری خودشان ه تقسیم مشتریان به گرو -2
 و رصد مستمر نسبت مصارف به منابعبی ذجعدم اعطای تسهیالت بیشتر ازمنابع  -3
 مشترک با نرخ سود باالتر از سیستم بانکی گذاریرمایهی س هاایجاد صندوق  -4
 . دریافت وثایق که قابلیت نقدشوندگی باالیی دارند هنگام اعطای تسهیالت -5
 حسابرسی مناسب و مستقل داخلی و خارجی و وظایف تطبیقی  -6

 چاپ و انتشار گواهی سپرده و اوراق مشارکت -7
 تحلیل مدیریت دارایی و بدهی از طریق ابزار دیرش جهت کنترل مدیریت نقدینگی بانک   -8

 :  بدهی-های مدیریت داراییک تکنییکی از اهداف کالن  عنوانبه اقدامات پیشنهادی برای "نگهداری میزان کافی سرمایه" 
 یت بها به بانک نقد و اثاثه غیرمنقول و بهبود نسبت کفا ه پشتوان با اعطای تسهیالت  -1
 های احتیاطی در پایان هر ساله افزایش اندوخت -2
 ی ثابت هاوعدم اتکا به دارایی  هاتعیین سرمایه بر اساس دارایی -3
 ی اعتبارسنجی استعالم در نسبت اعتباری و سوابق اعتباری هااستفاده از سامانه -4
 و رسانیدن آن به کفایت سرمایه استاندارد جهانیبر درصد کفایت سرمایه بانک  مستمر کنترل و نظارت -5

 تشکر و قدردانی 

ارزشمند ایشان در بهبود کیفیت مقاله نقش   دیدگاهشک  . بیدارندیم  اعالمنویسندگان مقاله مراتب قدردانی خود را از داوران محترم   
 .  سزایی داشته استبه 

   منابع مالی

 .  در طی مطالعه مذکور دریافت نشده است پژوهشهزینه  بودجه یاکمک گونه هیچ

 تعارض با منافع 

نویسندگان  در منافع در مورد انتشار این نسخه وجود ندارد   تضادی  هیچ نهایی،  و همه  تأیید کرد   شده  ارسال  نسخه  و  . اندهرا مشاهده 
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