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چکیده 
نظام بانکی یکی از ارکان اقتصاد هر کشوری به شمار میرود کهه کارممه ی یها ناکارممه ی من مهیتوانه
بهطورمستقیم و غیرمستقیم روی عملکرد اقتصاد من کشور اثرگذار باشه از اها

ههای یهی

روی نظهام

بانک اری ب ون ربا ،مسئله اطالعات نامتقارن میان بانک و متقاضی تسهیالت در قرارداهای مشارکتی است
ع م تقهارن اطالعهات بهه عنهوان یکهی از موضهوعات مههم در اقتصهاد مدهرت شه تضقیهه اضهر جههت
یاسخگویی به سؤال «عوامل مؤثر بر شکلگیری کژگزینی و کژمنشی در عقود مشارکتی مورد اسهتااده در
بانکهای تخصصی در بانک اری ب ون ربا ک امان » با بهکارگیری ترکیبهی از رو

ههای ریاضهی AHP

و

 TOPSISو با استااده از دادههای می انی (یرس نامهای) به بررسهی ایهف ضرضهیههها مهییهردازد کهه عوامهل
متد دی نظیر ع م توجه به درجه ریسک اعتباری مشتریان و ع م وجود سازوکار تشویه و تنبیهه مشهتریان،
بر شکلگیری کژگزینی و کژمنشی مؤثر است نتایج اصل از تضقیهه نشهاندهنه ه من اسهت کهه عوامهل
مذکور تأثیر بیشتری روی کژگزینی در مقایسه با کژمنشی دارن نظارت و کنترل بیشتریف تهأثیر و اسهتااده
گسترده از عق مشارکت م نی کمتریف اهمیت را در کژگزینی و کژمنشی دارد
واژگانکلیدی :بانک اری ب ون ربا ،اطالعات نامتقارن ،کژگزینی ،کژمنشهی ،ضراینه تضلیهل سلسهلهمراتبهی
ضازی
طبقهبندی .G30 ،G21،D82 :JEL

* .دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید (نویسنده مسئول).
** .کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مفید.

Email: mnnazarpur@gmail.com.
Email: maryam.oulaad@gmail.com.
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مقدمه 
نظام بانکي یکي از بخشهای مهم اقتصادی است .تجربه بیش از سي سال بانکداری بدون
ربا در کشور گویای این است که نظام بانکداری بدون ربا فقط مختص یک روش نیست،
بلکه بانک یا هر مؤسسه غیربانکي باید بهگونهای عمل کند که مطابق با نیازها و اهداف آن
باشد و حتي بهطورجزئيتر خود بانکها هم باید بهگونهای عمل کنند که نیازهایي را که
مطابق با اهدافشان است ،اجرا کنند .علت انتخاب بانک صنعت و معدن این است که به
نظر ميرسد بانکهای تخصصي بهخصوص بانک صنعت و معدن در اجرای عقود
مشارکتي واقعيتر عمل ميکنند.
امروزه در تمامي مدلهای ارائه شده از بازار ،نقش اطالعات در تحقق بازار کارا بهشدت
مورد توجه قرار گرفته است و بیش از دو دهه تئوری بازارهای با اطالعات نامتقارن
174

( ، )Asymmetric Informationموضوعي مهم در تحقیقات اقتصادی بوده است و این
مدل ها کاربردهای فراواني ،از بازارهای سنتي کشاورزی در حال توسعه گرفته تا بازارهای
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مدرن مالي اقتصادی توسعهیافته دارند .پایههای این تئوری را جرج آکرلوف

( George

 ،)Akerlofمایکل اسپنس ( )Michael Sperceو جوزف استیگلیتز ( )Joseph Stiglitzدر
دهه  9191بنا نهادند .امروزه اعتقاد بر این است که بدون ورود عدم تقارن اطالعات در
مدلهای تحلیل اقتصادی ،ناقص است .بنابراین احتماالً مدلي از بازار که بتواند مسئله عدم
تقارن اطالعات را تا حدودی کاهش دهد ،کاراتر است (ابراهیمي ساالری و صالحنیا،9311 ،

ص .)319امروزه در این دنیای پیچیده ،برای حل مسائل به منابع اطالعاتي (اطالعات
متقارن) بیشتر از آنچه در دسترس است ،نیاز ميباشد .اطالعات نامتقارن به دو شکل
مي تواند در نظام بانکي بروز یابد :کژگزیني که قبل از انعقاد قرارداد اتفاق ميافتد و
کژمنشي بعد از انعقاد و هنگام اجرا و تسویه قرارداد ظاهر ميشود.
مقاله حاضر با استفاده از روشهای  )Analytical Hierarchy Process( AHPو
)Technique Ordered Preference by Similarity to the Ideal Solution( TOPSIS

جهت پاسخگویي به سؤال «عوامل مؤثر بر شکلگیری کژگزیني و کژمنشي در عقود
مشارکتي مورد استفاده در بانکهای تخصصي در بانکداری بدون ربا کدامند» و به بررسي
این فرضیه ميپردازد که عوامل متعددی نظیر عدم توجه به درجه ریسک اعتباری مشتریان

و عدم وجود سازوکار تشویق و تنبیه مشتریان در قراردادهای دارای ریسک اخالقي باالتر،
بر شکلگیری کژگزیني و کژمنشي مؤثر است .نتایج حاصل از تحقیق نشاندهنده این است
که عوامل مذکور تأثیر بیشتری بر کژگزیني در مقایسه با کژمنشي دارند .نظارت و کنترل
بیشترین تأثیر و استفاده گسترده از عقد مشارکت مدني کمترین اهمیت را در کژگزیني و
کژمنشي دارد.
در ادامه ضمن بیان پیشینه و ادبیات موضوع ،به بررسي ارتباط بین ریسک اعتباری
مشتریان و کژگزیني و کژمنشي پرداخته ميشود؛ سپس مؤلفههای مؤثر بر کژگزیني و
کژمنشي و همچنین جامعه و نمونه آماری بررسي و توضیح داده شده ،با استفاده از تکنیک
 AHP-TOPSISاین عوامل را رتبهبندی ميکنیم .در پایان نیز به بیان جمعبندی و

پیشینهوادبیاتموضوع 
از حدود نیم قرن پیش که بانکداری بدون ربا به صورت عملي پا به عرصه وجود گذاشت،
انتظار ميرفت که بانکها و صندوقهای اسالمي ایجادشده بتوانند با استفاده از عقود
مشارکتي زمینه توسعه جوامع خود را فراهم نمایند .این در حالي است که در عمل
بانک های اسالمي نتوانستند به این خواسته خود دست یابند که این امر از دالیل متعددی
منشأ ميگیرد که از جمله آنها مشکالت کژگزیني و کژمنشي ميباشد .بر این اساس و برای
رفع مشکالت اجرایي عقود مشارکتي مطالعات متعددی انجام شده است که در ادامه در دو
بخش داخلي و خارجي به آنها پرداخته ميشود:

الف)مطالعاتداخلی 
شرزهای و ماجد ( )9336در مقاله «انتخاب نامساعد و امکان استقرار قراردادهای سازگار
اطالعاتي (شواهدی از بازار بیمه تصادفات اتومبیل ایران)» با استفاده از دادههای
جمعآوریشده از طریق پرسشنامه و بهرهگیری از یک الگوی کاربردی ،به بررسي
وضعیت بازار بیمه تصادفات اتومبیل پرداخته و به این نتیجه دست یافتهاند که با توزیع
اطالعات به صورت نامتقارن بین خریدار و فروشنده در بازار بیمه تصادفات اتومبیل ،با
طبقهبندی متقاضیان بیمه بر حسب نوع ریسک و بر اساس ویژگيهای قابل مشاهده آنان،

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /اولویتبندی عوامل مؤثر بر کژگزینی ...

نتیجهگیری مطالب پرداخته ميشود.

175

ميتوان قراردادهای سازگار اطالعاتي (کارا) در بازار بیمه برقرار کرد و سطح پوشش
خدمات بیمهای و سود شرکتهای بیمه را افزایش داد.
کشاورز حداد و امیرخانلو ( )9311در مقاله «اطالعات نامتقارن در بازار اتومبیل ایران»
با استفاده از روش های آماری پارامتری و ناپارامتری ،شامل استقالل شرطي ،پروبیت
دوگانه ،دو آزمون  c2ارائهشده در چیاپوری و سلني ( )2111و آزمون ناپارامتری
پیشنهادشده در چیاپوری و همکاران ( )2116آزمون ميگردد .تحلیل رفتار مشتریان
تکراری بیمه ،تأکید بر اهمیت فرض عموميبودن درجه ریسکگریزی افراد در برقراری
نتایج و استفاده از متغیرهای سن و جنس برای این شرط ،آزمون برقراری فرضیه انتظارت
واقعي و سپس آزمون همبستگي مثبت با استفاده از آزمونهای ناپارامتری چیاپوری و
همکاران و استفاده از تعداد زیادی از متغیر توضیحي شامل سن ،جنس ،تحصیالت و
176

درآمد و استفاده از آمار بیمهگزاران از پیشبردهای تجربي این نوشتار در ادبیات شکلگرفته
درباره اقتصاد بیمه در ایران به این نتیجه دست یافتهاند که انتظارات واقعي و همبستگي
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مثبت بین ریسک و پوشش بیم ه برقرار بوده و وجود کژمنشي یا کژگزیني در بیمه اتومبیل
ایران تأیید ميگردد.
مکیان و همکاران ( )9311در مطالعهای تحت عنوان «تعیین الگوی بهینه تخصیص
تسهیالت بانکي به کمک منطق فازی با لحاظ شرایط ریسک ،مطالعه موردی :تسهیالت
اعطایي بانک کشاورزی تهران» با طراحي یک الگوی تصمیمگیری که مبتني بر فرایند
تحلیل سلسلهمراتبي ( ،)AHPبرنامهریزی ریاضي و منطق فازی است ،سعي بر یاری مدیران
بانکي داشتهاند .این تحقیق در دوره زماني  9339-9332در مورد بانک کشاورزی تهران
انجام گرفته است و نویسندگان به این نتیجه دست یافتهاند که الگوی فعلي تخصیص
اعتبارات بانک کشاورزی به زیربخشهای مختلف بهینه نبوده ،نیاز به تعدیل در مقدار
تسهیالت اعطایي به بخش های مختلف دارد و همچنین هزینه فرصت بانک در ارائه
تسهیالت به بخشهای مختلف متقاضي تسهیالت صفر ميباشد.

ب)مطالعاتخارجی 
باجاری و همکاران ( )2112در مقاله مشترکي تحت عنوان «وجود انتخاب نامساعد و
مخاطرات اخالقي بین انواع مختلف بیمه» با استفاده از دادههای هزینه و درآمد 3932
خانوار در سال  9116در آمریکا ،به آزمون پرداختند .نتایج تحقیق آنها فرضیه وجود
انتخاب نامساعد و مخاطرات اخالقي در بیمههای درمان آمریکا ،شامل بیمههای کارگر و
کارفرما ،بیمه مشاغل آزاد ،بیمه خصوصي و بیمه مراقبت از افراد کهنسال را تأیید ميکند.
همچنین آنها نشان دادند که تنها بیمه خصوصي با تعیین نرخ بازپرداخت بهینه توانسته
است با مشکل مخاطرات اخالقي به رستي برخورد کند.
ایمان و اقبال ( )2191در مقاله مشترکي تحت عنوان «ارزیابي ریاضي در مقاومبودن
نتیجه دست یافتهاند که بسیاری از بانکهای متعارف ،سیستم مالي و بانکيشان تحت بهره
انجام ميشود که در معرض مشکالت اطالعات نامتقارن است و بهطوراخص نشان دادهاند
که طرح  PLSیک مکانیسم ذاتي برای غلبه بر مشکالت کژگزیني و کژمنشي دارد و به این
نتیجه دست یافتهاند که قرارداد  PLSبرای مشکالت نسبتاً مقاوم است.
نظر به مطالعات انجامشده در ارتباط با کژگزیني و کژمنشي ،مطالعهای که بهطورجامع
عوامل مؤثر بر کژگزیني و کژمنشي در بانک را بررسي کند ،مشاهده نشده است .این در
حالي است که مطالعه حاضر در صدد است با شناخت جامع از عوامل مؤثر بر کژگزیني و
کژمنشي ،با استفاده از مدل  AHPو  TOPSISبه رتبهبندی آنها بپردازد.

رابطهبینریسکاعتباریمشتریانوکژگزینیوکژمنشی 
ریسک با خطر به صورت احتمال محققنشدن پیشبینيهای آینده تعریف ميشود (نظرپور

و رضایي ،9312 ،ص .)929نظام بانکداری ایران با توجه به الزامهای شرعي و ویژگيهای
خاص آن در تخصیص و تجهیز منابع با ریسکهای ذیل روبهرو هستند:
 .9ریسکهایي که بانکهای متعارف و اسالمي در برخورد با آن مشترکاند.
 .2ریسکهایي که فقط نظام مالي و بانکي اسالمي با آن روبهرو ميشود (همان،

ص .)926
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سازوکار  PLSعلیه مشکالت کژگزیني و کژمنشي» با روش توصیفي -تحلیلي ،به این
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ریسک اعتباری آشکارترین ریسکي است که یک بانک به واسطه نوع فعالیتش با آن
مواجه است .بسته به زیانهای بالقوه ،این ریسک معموالً بزر ترین ریسک یک بانک به
شمار ميرود .نکول تعداد اندکي از مشتریان ميتواند موجب ضرر بسیار بزرگي برای بانک
شود (جستل و بیزنس ،9319 ،ص .)39ریسک اعتباری به علت عدم اجرای بهموقع و کامل
تعهدات به وسیله طرف مقابل قرارداد پدید ميآید .به نظر ميرسد نظام بانکداری بدون
ربای ایران با دو نوع گوناگون از ریسک اعتباری روبهروست :نخست ،ریسک اعتباری
برای عقدهای مبادلهای که به علت نااطمیناني در پرداخت اصل و سود حاصل از دریافت
تسهیالت بهطورکامل و در موعد مقرر به وسیله فرد متقاضي پدید ميآید .دوم ،ریسک
اعتباری که به علت مسئله اطالعات نامتقارن در عقدهای مشارکتي فراهم ميآید (ابوالحسني

و حسنيمقدم ،9333 ،ص .)926در عقود مشارکتي بانک به علت نبود شناخت کافي از
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مشتری و بازدهي طرح و فعالیت او و همچنین مشکالتي که امکان وقوع آنها بعد از اعطای
تسهیالت به وجود ميآید ،با ریسک ناشي ازکژگزیني و کژمنشي روبهرو ميشود .به بیان
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دیگر با توجه به ویژگي این نوع عقود (مشارکتي) بانک در زیان و مخاطرههای ناشي از
فعالیتهای اقتصادی با متقاضي تسهیالت شریک بوده و همچنین تشخیص و ارزیابي
ویژگيهای اعتباری گیرنده تسهیالت و فعالیت اقتصادی برای بانک مشکل است ،ریسک
اعتباری این عقود در مقایسه با عقود مبادلهای فراوانتر است .شاید یکي از علل
کمرنگ شدن عقود مشارکتي در بانکداری اسالمي و بانکداری ایران فراوانبودن نسبي
ریسک اعتباری این عقدها باشد .در عقود مبادلهای وقتي بانک در صدد اعطای تسهیالتي به
مشتری است ،با گرفتن ضمانت کافي ،خود را ملزم به ارزیابي دقیق طرح متقاضي نميبیند؛
ولي در عقود مشارکتي چون بانک با مشتری شریک است ،از همان ابتدای قرارداد با
ریسک اعتباری روبهروست .هرچه ریسک اعتباری مشتریان یک بانک بیشتر باشد ،احتمال
وقوع کژگزیني و کژمنشي در آن بانک بیشتر است .با این شرایط احتمال ورشکستگي این
بانک افزایش پیدا ميکند .ازآنجایيکه بانک صنعت و معدن از هر دو نوع عقود استفاده
ميکند ،احتمال اینکه در اعطای تسهیالت به هر دو صورت (عقود مبادلهای و مشارکتي) با
کژگزیني و کژمنشي مواجه شود ،وجود دارد .در عقود مبادلهای احتمال وقوع کژگزیني

بیش از کژمنشي است؛ ولي در عقود مشارکتي احتمال وقوع هر دو مشکل وجود دارد و
بانک در عقود مشارکتي به مراتب بیشتر از عقود مبادلهای با آن روبهروست.
عمده دارایيهای بانک صنعت و معدن تسهیالت اعطایي به مشتریان ميباشد .ریسک
اعتباری مهمترین مخاطره ای است که بانک با آن مواجه است .هرگونه خسارت ناشي از
عدم پرداخت تسهیالت و تعهدات مشتریان و به عبارتي احتمال بروز زیان ناشي از عدم
ایفای بهموقع تمام یا قسمتي از تعهدات ناشي از دریافت خدمات اعتباری توسط طرف
مقابل -به دالیلي همچون عدم تمایل ،عدم توانایي مالي و وجود موانع در انجام تسویه-
ریسک اعتباری نام دارد (گزارش سالیانه بانک  ،9312ص.)61
مسئله کژگزیني ،شانس اعطای وام را با اشخاص با ریسک اعتباری باال بیشتر ميکند.
بازار اشخاصي با ریسک اعتباری خوب (پایین) نیز حضور دارند (میشکین و ایکینز،9319 ،

ص .)623ازآنجایيکه بانک قادر به شناسایي افراد دارای ریسک نیست ،کژگزیني اتفاق
ميافتد که به وجودآمدن این شرایط برای بانک که اصليترین هدف آن کسب سود است،
مطلوب نیست.

عواملمؤثربرکژگزینیوکژمنشی 
زماني قراردادی بین دو طرف منعقد مي شود ،هر کدام اطالعاتي دارند و با توجه به این
اطالعات در صددند طرف مقابل را قانع کنند و بر اساس منفعت خود عمل کنند .منطق
اصلي در عدم تقارن اطالعات این است که قرضگیرندگان در مورد پروژهای که برای
اجرای آن وام ميگیرند ،اطالعات بیشتری از فرد قرضدهنده دارند .بر این اساس عدم
تقارن اطالعاتي میان قرضگیرنده و قرضدهنده خود دو مشکل دیگر به وجود ميآورد
(ماتیوس و تامپسون ،9312 ،ص .)61کژگزیني در بازارهایي رخ ميدهد که وامگیرندگان
بالقوهای که بیشترین احتمال ایجاد یک پیامد نامطلوب با ریسکهای اعتباری بد را دارند،
همانهایي باشند که مصرانه دنبال یک وام را ميگیرند و به این ترتیب بیشترین احتمال را
برای انتخابشدن دارا هستند .ازآنجاکه کژگزیني این احتمال را افزایش ميدهد که وامها به
مشتریان پرخطر که از رتبه اعتباری خوبي برخوردار نیستند ،داده شود ،لذا بانکها-
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ممکن است وامدهندگان تصمیم بگیرند هیچ نوع وامي را پرداخت نکنند ،با وجود اینکه در
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بهطورکلي وامدهندهها -حتي در زمان وجود مشتریان معتبر هم گاهي تصمیم ميگیرند که
هیچ وامي ندهند (میشکین ،9333 ،ص .)93همیشه ریسکپذیربودن به معنای این نیست که
این افراد قصد بازپرداخت وام خود را ندارند؛ ولي ازآنجایيکه بانک قادر به شناسایي
متقاضیان خوش حساب نیست ،این افراد از گرفتن تسهیالت محروم ميشوند.
کژمنشي مشکل ایجادشده به لحاظ اطالعات نامتقارن است که ،برعکس کژگزیني ،پس
از مبادله مالي امکان وقوع دارد .کژمنشي در بازارهای مالي خطری است که ممکن است به
دلیل انجام فعالیتهایي که از نظر بانک (قرضدهنده) نامطلوب است ،قرضگیرنده دچار
آن شود (رفتار غیراخالقي) و احتمال بازگشت وام را کمتر کند .ازآنجاکه کژمنشيها
احتمال بازگشت وام را پایین ميآورند ،وامدهندگان ممکن است به این تصمیم برسند که
ندادن وام مرجح است (همان ،ص .)91یا به دلیل اینکه بانک شناخت کافي از پروژه مورد
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نظر نداشته با مشکل مواجه شده و گیرنده تسهیالت قادر به پرداخت نیست.
عوامل متعددی ميتوانند در شکل گیری کژگزیني و کژمنشي مؤثر باشند که در ادامه به
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آنها اشاره شده است:

.1اطالعاتپنهان 
ریشه مسئله کژگزیني ،اطالعات پنهان است؛ به این معنا که متقاضیان تسهیالت در مورد
توانایيهای طرح های خود نسبت به بانک از اطالعات بیشتر و دقیقتری برخوردارند.
درحاليکه بانک ها دسترسي سریع و دقیق به اطالعاتي درست و قابل اتکا درباره متقاضیان
تسهیالت (شرکتها یا بنگاههای اقتصادی یا افراد) و طرحهای آنها را ندارند تا بتوانند با
توجه به آن اطالعات ،تصمیم درستي را در اعطای تسهیالت بگیرند (طغیاني و صادقي،

 ،9311ص .)929-921از سوی دیگر شناخت متقاضي تسهیالت و گردآوری اطالعات برای
بانک پرهزینه است یا اینکه متقاضي از محاسني از طرح خود برای بانک تعریف کند که
خالف واقع است یا اینکه توانایيهای خود را بیشتر از چیزی که هست ،نشان دهد.
کمتر بودن اطالعات بانک نسبت به مشتری مهم است و سبب اعطای نادرست تسهیالت
یعني وقوع کژگزیني ميشود .از طرفي این وضعیت سبب ميشود که شخص پس از انعقاد

قرارداد به صورت پنهاني فعالیتهایي انجام دهد که به نفع خود و به زیان طرف مقابل
باشد .به این ترتیب موجب بهوجودآمدن کژمنشي نیز ميشود.

.2نبودکارشناسانخبرهوآموزشکارکنان 
مشکل کژگزیني نیز به این صورت در انتخاب بانک رخ ميدهد که بانک در موضوعات
خاصي به دلیل نداشتن کارشناس خبره و توانا ،در بررسي درخواستهای مشتریان ناتوان
است .از جمله مواردی که بانکها در بررسي انتخاب درخواستهای مشتریان تسهیالت
مشارکتي باید رعایت کنند ،سوددهي موضوع مشارکت ميباشد که جنبه پیشبیني دارد که
آن را سود پیشبینيشده ( )Anticipatory Profitمينامند و در هنگام بررسي تقاضاهای
دریافتي ميباید میزان پیشبیني سودآوری آنها با حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک مقایسه
سوی دیگر نبود کارشناسان خبره و آموزش کافي به کارکنان بانکي موجب ميشود که خود
کار کنان نیز اطالعات زیادی در مورد متقاضي تسهیالت و طرح او کسب نکنند و مرتکب
انتخاب نادرست شوند .بعد از اینکه تسهیالت به فرد متقاضي اعطا شد ،فرد ،تسهیالت را
در زمینهای دیگر هزینه ميکند یا اینکه سود را کمتر از واقع گزارش ميدهد .زماني که
متقاضي تسهیالت به بانک مراجعه ميکند بهمراتب اطالعات بانک از متقاضي کمتر است و
احتمال انتخاب نادرست از سوی بانک وجود دارد؛ چون بانک ارزیابي درستي انجام نداده
که این مسئله ميتواند به دو دلیل باشد :شناخت ناکافي از فرد از یک سو و عدم ارزیابي
درست از طرح پیشنهادی از سوی دیگر که در این زمینه برای بانک مشکل کژگزیني به
وجود مي آید و در ادامه این اطالعات ناقص ،بانک با این فرد قرارداد منعقد ميکند و فرد
به دلیل عدم شناخت درست کارشناسان بانک ممکن است سود بهدستآمده را کمتر
گزارش دهد و در این صورت مشکل کژمنشي نیز به وجود آید.

.3عدمشناختخصوصیاتمشتری(ریسکاعتباری،سلیقهمشتریو )...
یکي از مشکالت اساسي بانکها این است که نميتوانند نوع مشتریان را از نظر میزان
تمایل آنها به ریسک ،تشخیص و تفکیک کنند؛ زیرا ریسک منشأ خسارت و ریسک باالتر،
به منزله خسارت بیشتر است (برومند و آسن ،9311 ،ص .)11فرد متقاضي تسهیالت زماني
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و سپس در مورد پذیرش طرح تصمیم گرفته شود (نظرپور و لطفينیا ،9313 ،ص .)993از
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که به بانک مراجعه ميکند ،از ویژگيهای شخصي و میزان توانایي خود در بازپرداخت
تسهیالت بیشتر اطالع دارد ،در صورتيکه بانک از این خصوصیات اطالعي ندارد .در
برخي موارد نیز فرد گیرنده تسهیالت در دورههای قبلي از طرحي استفاده نموده و
موفقیتآمیز بوده و با همان پیشفرض برای دریافت تسهیالت اقدام ميکند؛ اما بعد از
دریافت تسهیالت متوجه مي شود که زمان مناسبي برای اجرای طرح انتخاب نکرده است.
هر فردی بیشتر از میزان ریسک خود اطالع دارد و این فرد وقتي به بانک مراجعه ميکند
بانک از قصد و نیت او آگاهي ندارد و با این توصیف ،بین آنها اطالعات نامتقارن
(کژگزیني) حاکم است و این امر اجتنابناپذیر است .در عقود مشارکتي بانک به علت نبود
شناخت کافي از شرایط ریسکي متقاضي و بازدهي طرح و فعالیت او و همچنین مشکالتي
که امکان وقوع آنها بعد از اعطای تسهیالت به وجود ميآید ،با ریسک ناشي ازکژگزیني و
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کژمنشي روبهرو ميشود.
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.4رقابتدرتعییننسبتسودها 
رقابت از مهم ترین عناصر مؤثر در ایجاد رونق ،توسعه و تقویت نظام مالي است (خوانساری

و قلیچ ،9311 ،ص .)912مطمئناً آزادسازی نرخ ،شرایط رقابت را در بانک تقویت ميکند؛
لکن چنانچه تمهیدات الزم در این زمینه پیشبیني نشده باشد و آمادگي الزم فراهم نباشد،
آزادسازی نرخ و شرایط ،موجب ورود صدمات جبرانناپذیری به بانک خواهد شد (برومند

و آسن ،9311 ،ص .)19بانک برای اعطای تسهیالت با سود بیشتر تالش ميکند سپردههای
بیشتری دریافت کند و معموالً افرادی که به سمت دریافت این تسهیالت با سود بیشتر
ميروند ،افرادی ریسکپذیر هستند که برای بانک چندان مطلوب نیست؛ چون هم سرمایه
بانک و هم سپرده سپردهگذاران به خطر ميافتد و احتمال عدم بازپرداخت تسهیالت وجود
دارد که مي تواند به ورشکستگي بانک بینجامد .همچنین رقابت سبب ميشود بانکها در
دادن تسهیالت حتي از اطالعاتي که دارند ،درست استفاده نکنند و تسهیالت را به افراد با
ریسک کم اعطا نکنند (کژگزیني) و در زمینههای مناسب به کار نگیرند؛ حتي در طرف
مقابل نیز مشتریان برای اینکه بتوانند اصل و فرع تسهیالت را پرداخت کنند ،آنها را در

مسیرهای دیگری غیر از آنچه در قرارداد به کار ميگیرند (کژمنشي) یا اینکه سود را کمتر
از واقع گزارش دهند.

.5افزایشسهمسودبانک 
بانک جهت حفظ منافع خود و همچنین باالبردن پرتفوی (سود) ممکن است ،به دلیل عدم
اطالعات نامتقارن و شفافنبودن بازار با پذیرش یک ریسک پرخطر سبب زیان مالي شوند.
افزایش سهم سود بانکي باعث ميشود بانک در اعطای تسهیالت با سود باالتر رغبت پیدا
کند و به گمان دریافت سود باالتر دست به کژگزیني ميزند؛ زیرا وارد قراردادهای ميشود
که شناخت زیادی از متقاضي تسهیالت و طرح مورد نظر او ندارد .افزایش سهم سود سبب
ميشود بانک از اطالعاتي که از مشتری دارد ،استفاده درست نکند که در این صورت
هنگامي که این افراد انتخاب شدند ،چون ریسک باالیي دارند ،امکان عدم بازپرداخت
تسهیالت از سوی آنها افزایش ميیابد .مشتری نیز برای اینکه تسهیالت دریافتي را
پرداخت کند ،آن را در جایي دیگر مصرف ميکند که احتماالً توجیه اقتصادی ندارد و در
بازپرداخت اصل و سود تسهیالت با مشکل مواجه ميشود .در برخي موارد نیز چون
گیرنده تسهیالت احساس ميکند سهم بانک بیشتر از سهم اوست ،به طرق مختلف سود را
کمتر از آنچه هست ،گزارش ميدهد که منجر به کژمنشي ميشود.

.6نظارتوکنترل 
نظارت در تأمین مالي مبتني بر مشارکت در سود و زیان ملزم به برخورد با مسائل ثانویهای
است که در رابطه با بانک های متعارف از اهمیت چنداني برخوردار نیست .این امر همانا
مشکل مربوط به کژمنشي است (وایسر ،9311 ،ص .)911فرد گیرنده تسهیالت زمان تقاضای
تسهیالت تالش ميکند شرایط خود و طرحش را بهتر از آنچه هست ،نشان دهد و برای
پنهانکردن وضعیت نامناسب خود ميکوشد .در اینجا بانک باید با نظارت و کنترل دقیق بر
ویژگيهای شخصي فرد و ارزیابي درست از طرح ،اقدام به اعطای تسهیالت کند .همچنین
بانک ميتواند استعالمي از سایر بانکها در مورد فرد مورد نظر بگیرد و از گردش حساب
او نیز اطالع داشته باشد تا با مشکل کژگزیني و در پي آن کژمنشي مواجه نشود .در
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احتمال انتخاب افراد با ریسک باالتر افزایش پیدا ميکند؛ بنابراین کژگزیني اتفاق ميافتد و
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کژمنشي اعمال و رفتاری پنهان ميماند؛ یعني شخصي که بهطورناقص ،نظارت و کنترل
ميشود ،تمایل به رفتار فریبکارانه و نامطلوب دارد؛ برای مثال اگر بانک نتواند بهطورکامل
بر رفتار مشتری نظارت و کنترل داشته باشد ،مشتری تمایل دارد کمتر از آنچه مطلوب
بانک است ،تالش کند (کوهي اصفهاني ،9312 ،ص)922؛ ولي اگر مشتری احساس کند
توسط بانک همواره مورد نظارت است ،این ریسک کاهش ميیابد؛ هرچند بانکها به دلیل
هزینهبربودن این روش نظارت دقیقي روی رفتار مشتری ندارند که موجب کژمنشي
ميشود .با نظرخواهي که از کارکنان بانک صورت گرفت ،آنها اعتقاد داشتند که اگر کنترل
و نظارت درست و دقیق و مداوم روی طرح مورد نظر وجود نداشته باشد ،اصليترین دلیل
شکلگیری کژمنشي محقق ميگردد.

.7سازوکارتشویقوتنبیه 
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اگر بتوان تدابیری اندیشید که شریک به ارائه گزارش صحیح سود و زیان تحریک شود
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مشکل بانک در اجرای صحیح قراردادها مشارکت تا حد زیادی بر طرف ميشود .ایجاد
انگیزه در شریک را ميتوان از طریق درنظرگرفتن سهم بیشتری از سود -البته اگر سود از
مقدار معیني بیشتر شود -قرار داد (علوی ،9333 ،ص .)992تأکید بر وضع سازوکار تشویق و
تنبیه مناسب به هنگام عقد قراردادهایي که دارای کژگزیني و کژمنشي باالتری است تا
طرف قرارداد را یا به دلیل اخالق نیکو یا به خاطر ترس از مجازات به تعهد و التزام به
رفتار مفروض و مورد نظر وادار کند؛ برای مثال:
الف) وضع مجازات و تنبیه بر تأخیر در بازگرداندن تسهیالت به بانک یا تأخیر در
پرداخت سود تحققیافته بر حسب توافق؛
ب) شرط شود اگر در قرارداد مشارکتي سود کمتر از مقدار پیشبیني و در حدی باشد
که برای صاحب سرمایه پذیرفته نیست و در این صورت اگر از سوی گیرنده تسهیالت
سهلانگاری صورت نگرفته باشد ،مجازاتي برای او در نظر نگیرند؛ ولي حالت عکس آن
برای تشویق گیرنده تسهیالت ،برای تصریح بر اینکه هر قدر سود شرکت بیشتر از درصد
پیشبیني باشد ،بانک از سهم خود در مازاد چشمپوشي ميکند .بدون تردید این کار گیرنده
تسهیالت را به کوشش بیشتر وا ميدارد و در عین حال او را برای پنهانکردن سود مازاد بر

درصد مورد انتظار یا بردن سرمایه در طرحهای دیگر ناگزیر به فریبکاری نميسازد .این
انگیزه مثبت در متقاضي همراه با نظارت از طرف بانک امکان وقوع مشکالت کژگزیني و
خصوصاً کژمنشي را کاهش ميدهد (هروراني و همکاران ،9331 ،ص.)912

.8وجودمشتریانسفارشی 
مشتریان سفارشي علي رغم آنکه از شایستگي اعتباری برخوردار نیستند و پروژه آنها نیز
صالحیت الزم را ندارد ،اما به دلیل فشار مقامات دولتي یا نمایندگان مجلس باز تسهیالت
دریافت ميکنند .پس این فشارهای بیروني موجب ميشود برخي از مشتریان بانک با وجود
صالحیت دریافت تسهیالت از آن محروم شوند؛ ولي برخي دیگر با سفارش ،تسهیالت
دریافت کنند که این مورد موجب شکلگیری کژگزیني ميشود.

عامل دیگری که سبب شکلگیری این مشکالت در بانک صنعت و معدن ميشود ،اصرار
مدیریت بر استفاده گسترده از مشارکت مدني است؛ درحاليکه این عقد با ماهیت فعالیت
بانکداری چندان تناسبي ندارد و باید صرفاً در مواردی خاص استفاده شود .بر اساس
مصاحبههای حضوری انجامشده با کارکنان بانک صنعت و معدن ،آنان بیان کردند که از
بین عقود مشارکتي تنها از مشارکت مدني استفاده ميکنند که همین استفاده گسترده از این
عقد خود یکي از عوامل کلیدی ایجاد کژمنشي در بانک صنعت و معدن است.

شرکتهایمشاورهفنی 

.11استفادهاز
بر اساس مصاحبههای حضوری انجامشده با کارکنان بانک صنعت و معدن ،آنان اظهار
داشتند که از شرکتهای مشاوره فني در تمامي پروژههای خود استفاده ميکند .متأسفانه
این شرکت ها دقت کافي در رابطه با ماهیت عقد شرکت و لوازم شرعي و حقوقي آن
ندارند .همین مسئله موجب شکلگیری مشکل کژمنشي در این بانک ميشود.
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نمودار شماره  :1عوامل مؤثر بر کژگزینی و کژمنشی
نبود
کارشناسان
خبره و
آموزش
کارکنان
عدم
شناخت
خصوصیات
مشتری
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استفاده
گسترده از
عقد
مشارکت
مدنی

کژگزینی
کژمنشی

رقابت در
تعیین
نسبت
سودها



اطالعات
پنهان

استفاده از
شرکتها
ی مشاوره
فنی

افزایش
سهم سود
بانک
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نظارت و
کنترل

وجود
مشتریان
سفارشی
سازوکار
تشویق
تنبیه


روشتجزیهوتحلیلدادهها 

در این پژوهش با استفاده از دو روش  AHPو  TOPSISو با کمک دادههای میداني
(پرسشنامهای) به رتبهبندی عوامل مؤثر بر کژگزیني در مقایسه با کژمنشي پرداخته است و
در ادامه پس از گردآوری پرسشنامه از نرمافزار  Excel 2007استفاده شده است .در اینجا
ابتدا با استفاده از روش  AHPوزن انواع عوامل مؤثر بر کژگزیني و کژمنشي را در دو
قسمت محاسبه نموده که در قسمت اول ما به دنبال این هستیم که آیا به عنوان مثال
اطالعات پنهان بر کژگزیني مؤثر است یا کژمنشي؟ به عبارتي ما به دنبال مقایسه هستیم که
آیا هر یک از عوامل بر کژگزیني یا کژمنشي مؤثرند .درنتیجه در اینجا مقایسه دو به دو
انجام دادهایم و همچنین دو به دو عوامل مؤثر را با هم مقایسه کردهایم؛ آنگاه با استفاده از
تکنیک  TOPSISاقدام به رتبه بندی عوامل مؤثر و درنهایت کژگزیني و کژمنشي را
رتبهبندی کردهایم.

روششناسیتحقیق

عملیاتAHP
یکي از معروفترین فنون تصمیمگیری چند شاخصه فرایند تحلیل سلسلهمراتبي ()AHP

است که توماس الساعتي ( )L.Saatyدر دهه  9191ابداع کرد .این روش هنگامي که عمل
تصمیمگیری با چند گزینه و شاخص تصمیمگیری روبروست ،ميتواند مفید باشد .اساس
روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبي بر مقایسات زوجي نهفته است (محمودی ،9312 ،ص.)3
در تکنیک تحلیل سلسلهمراتبي ( ،)AHPتعداد نمونه قابل قبول با توجه به نرخ ناسازگاری
مشخص ميشود؛ بدین ترتیب که اگر نرخ ناسازگاری گرفتهشده کمتر از  1/9باشد ،تعداد
نمونه گرفتهشده قابل قبول است (درویشي و جعفری حقیقتپور ،9312 ،ص.)99

روش تاپسیس یکي از روشهای تصمیمگیری چند معیاره است که  mگزینه را با توجه به
 nمعیار رتبهبندی ميکند .اساس کار در این روش انتخاب گزینهای است که کمترین فاصله
را از جواب ایدئال مطلوب و بیشترین فاصله را از جواب ایدئال نامطلوب دارد .برای
دخالتدادن عدم قطعیتها از منطق فازی در این روش استفاده ميشود و روش تاپسیس
فازی را شکل ميدهد (محمودی ،9312 ،ص.)1

جامعهونمونهآماری 
در این مطالعه چون عوامل مؤثر بر کژگزیني و کژمنشي را در بانکداری بدون ربا بررسي
ميکنیم ،جامعه آماری در برگیرنده تمام کارکنان و کارشناسان بانک صنعت و معدن و
کارشناسان بانکداری بدون ربا مي باشند .با توجه به گستردگي جامعه آماری ،برای انجام
مقایسات نمي توان به همه جامعه مراجعه کرد .بنابراین ناگزیر به انتخاب گروهي از این
افراد به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه برای انجام مقایسههای زوجي،
پرسشنامه ای تهیه و بین تعدادی از کارکنان و کارشناسان بانک صنعت و معدن و
کارشناسان بانکداری بدون ربا توزیع گردید .برای بهدستآوردن حجم نمونه از فرمول زیر
استفاده ميشود (باتاچاریا و جانسون ،9361 ،ص:)619
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با توجه به اینکه جامعه آماری ما کارکنان و کارشناسان بانک صنعت و معدن و
کارشناسان بانکداری بدون ربا هستند و تعداد آنها بهگونهای است که ميتوان فرض کرد که
حجم جامعه به سمت بينهایت میل ميکند ،خواهیم داشت:
)

(

رابطه ()2
با فرض  e = 1/9و =1/2

)
)

(

(
(

)

از فرمول رابطه ( )2تعداد افراد نمونه آماری از جامعه به

دست ميآید.

)
)

(

(

برای محاسبه نمونه آماری کارکنان و کارشناسان بانک صنعت و معدن و کارشناسان
بانکداری اسالمي ،تعداد اعضای جامعه آماری  16نفر ميباشد که با حجم نمونه آماری
188

جامعه برابر است .با جایگذاری  Nدر رابطه ( )92-1داریم:
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)

(

(
( ) ( )
)
بنابراین پرسشنامهها بین  13نفر از کارکنان و کارشناسان بانک صنعت و معدن و
کارشناسان بانکداری بدون ربا توزیع ميگردد.

تحلیلنتایج
عملیاتAHP
 .9گام صفر :ساختن درخت سلسلهمراتب تصمیم
با توجه به نمودار زیر ،سطح اول درخت بیانکننده هدف تصمیمگیری ،یعني رتبهبندی
کژگزیني و کژمنشي بر اساس عوامل مؤثر بر آنهاست .سطح میاني درخت مختص
فاکتورهای مؤثر در تصمیم ،یعني عوامل مؤثر بر کژگزیني و کژمنشي است؛ البته منظور از
این عوامل در اینجا احتمال ایجاد عوامل و درجه تأثیرگذاری آنها بهطورهمزمان است .بر
اساس نتیجه پرسشنامه اول بهترتیب مهمترین عوامل در کژگزیني و کژمنشي مورد مطالعه
به حساب ميآیند .در سطح آخر نیز گزینههای تصمیمگیری ،یعني کژگزیني و کژمنشي
مورد مقایسه قرار ميگیرند.

مقایسه عوامل مؤثر

استااده

از

شرکتهای

اطالعات

نبود کارشناسان

عدم شناخت

رقابت در

پنهان

خبره و آموزش

خصوصیات

تعیین نسبت

سهم سود

کارکنان

مشتری

سودها

بانک

مشاوره ضنی

افزایش

نقش

سازوکار

وجود

استااده گسترده

نظارت و

تشویق و

مشتریان

از عق

کنترل

تنبیه

سفارشی

مشارکت م نی

189

کژگزینی

نمودارشماره  :2درخت سلسله مراتب تصمیم

 .2گام اول :انجام مقایسات زوجي
در این گام جداول مقایسهای بر اساس درخت سلسلهمراتبي تهیه ميشود .برای انجام
مقایسههای زوجي با استفاده از دادههای پرسشنامه ،نتایج بهدستآمده از  13نفر از
کارکنان و کارشناسان بانک صنعت و معدن و کارشناسان بانکداری اسالمي با استفاده از
میانگین هندسي ترکیب گردیدند و نتیجه ترکیب مقایسات زوجي در ماتریسهای دو در
دو در زیر آمده است .عناصر روی قطر اصلي این ماتریسها عدد یک ميباشد که به دلیل
معکوسبودن ماتریسها ،اعداد زیر قطر اصلي معکوس اعداد باالی قطر اصلي هستند.
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کژمنشی
کژگزینی

جدول  :9ماتریس زوجي گروهي کژگزیني و کژمنشي بر اساس معیارهای احتمال وقوع و شدت

و آموزش کارکنان
عدم شناخت
خصوصیات مشتری
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رقابت در تعیین سهم
سودها
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افزایش سهم سود
بانکها
کنترل و نظارت
سازوکار تشویق و
تنبیه
وجود مشتریان
سفارشی
استفاده گسترده از عقد
مشارکت مدنی
استفاده از شرکتهای
مشاوره فنی

اطالعات پنهان

نبود کارشناسان

خبره و آموزش

کارکنان
عدم شناخت

خصوصیات مشتری

رقابت در تعیین

سهم سودها

افزایش سهم سود

بانکها

کنترل و نظارت

سازوکار تشویق و

تنبیه
وجود مشتریان

سفارشی

استفاده گسترده

از عقد مشارکت مدنی

احتمال وقوع و

نبود کارشناسان خبره

مشاوره فنی

شدت تأثیرگذاری

اطالعات پنهان

استفاده از شرکتهای

تأثیرگذاری

1

1/92

1/29

1/26

1/62

0/22

0/37

1/26

1/33

1/92

0/33

1

1/30

1/27

1/99

0/11

1/09

1/96

1/20

1/96

0/21

0/91

1

1/19

1/22

0/29

1/92

1/93

9/13

1/72

0/20

0/91

0/96

1

0/27

0/63

0/99

0/19

0/21

1/02

0/21

0/11

0/92

1/02

1

0/63

0/21

1/09

1/19

1/21

1/90

1/99

1/97

9/01

9/02

1

1/20

9/71

9/93

1/97

1/72

0/29

0/33

1/10

1/69

0/99

1

0/32

1/03

1/07

0/91

0/10

0/27

1/91

0/23

0/67

1/92

1

1/62

1/71

0/92

0/99

0/76

1/02

0/96

0/66

0/29

0/22

1

1/30

0/29

0/26

0/37

0/27

0/21

0/29

0/22

0/39

1/69

1

 .3گام دوم :استخراج اولویتها از ماتریسهای مقایسه زوجي گروهي
جدول زیر ضریب اهمیت کژگزیني را با کژمنشي مقایسه مينماید.

اطالعات پنهان

نبودکارشناسان خبره و

آموزش کارکنان

عدم شناخت

خصوصیات مشتری

رقابت در تعیین سهم

سودها

افزایش سهم سود بانکها

کنترل و نظارت

وجود مشتریان

سفارشي

استفاده گسترده از عقد

مشارکت مدني

کژمنشي

1/33

1/32

1/39

1/39

1/12

1/61

1/61

1/39

1/22

1/12

استفاده از شرکتهای

کژگزیني

1/69

1/62

1/63

1/63

1/22

1/11

1/39

1/63

1/12

1/22

مشاوره فني

سازوکار تشویق و تنبیه

جدول  :2ماتریس ضرایب اولویت کژگزیني و کژمنشي

همانطورکه مشاهده ميشود ،بر اساس نتایج بهدستآمده از پرسشنامه نظرخواهي از کارکنان
مؤثرترند و وقتي کژگزیني اتفاق افتاد ،پس از آن کژمنشي نیز به وجود ميآید .ضریب عامل
اطالعات پنهان در کژگزیني بیشتر از کژمنشي است .اختالف در این مورد بسیار زیاد است و این
بدان معناست که به نظر پاسخدهندگان یکي از عوامل اصلي ایجادکننده کژگزیني ،اطالعات پنهان
است .ضرایب در هیچ یک از عوامل به یک اندازه نیست .ضریب وجود کارشناسان خبره و
آموزش کارکنان در کژگزیني نیز بیشتر از کژمنشي است؛ به این معنا که زماني کارکنان بانک از
آگاهي الزم و آموزش کافي برخوردار باشند ،کژگزیني به وجود نميآید .شناخت خصوصیات
مشتری باز هم عاملي است که بیش آنکه موجب ایجاد کژمنشي شود ،در بهوجودآمدن کژگژیني
مؤثر است .زماني که بانک مشتری خود را بشناسد و میزان ریسک اعتباری او را نیز بداند ،موجب
ميشود مشتریان با ریسک خوب و ریسک بد را تشخیص دهد؛ ولي زماني که این شناخت وجود
نداشته باشد ،بانک با انتخاب نادرست مواجه ميشود .به اعتقاد افرادی که پرسشنامه را تکمیل
نمودهاند ،عامل رقابت در تعیین سهم سودها بیشتر در کژگزیني مؤثر است تا اینکه در کژمنشي
مؤثر باشد و دلیل آن ميتواند این باشد که اگر بانکها در تعیین سود آزاد باشند ،به سمت اعطای
تسهیالت با سود باالتر ميروند و این افراد (کساني که پاسخدهنده بودند) معتقدند در این شرایط
افراد با ریسک باال متقاضي تسهیالتاند .در این صورت از همان ابتدا مشکل کژگزیني برای بانک
ایجاد ميشود .عامل افزایش سهم سود بانکها نیز در کژگزیني بیشتر از کژمنشي مؤثر است .زماني
بانک سهم سود بانک خود را افزایش ميدهد ،رغبت بیشتری دارد که تسهیالت پرداخت کند و
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بانک صنعت و معدن و کارشناسان بانکداری اسالمي ،ضریب اکثر عوامل در ایجاد کژگزیني
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اینجاست که کژگزیني ایجاد ميشود .عامل کنترل و نظارت در کژمنشي بیشتر از کژگزیني
ميباشدغ زیرا اگر بانک نظارت درستي روی طرح اعطاشده نداشته باشدف گیرنده تسهیالت از
موقعیت به نفع خود استفاده ميکند و ممکن است تسهیالت دریافتي را در زمینه دیگر به کار گیرد
دستآمده را به صورت کامل به بانک اعالم نکند .با توجه به نظرخواهي عامل سازوکار
یا سود به 
تشویق و تنبیه در کژمنشي بیشتر از کژگزیني مؤثر است .وقتي مشتری بداند برای انجام درست
قرارداد به او پاداشي داده نميشود و همچنین برای تخلف او تنبیهي در نظر گرفته نميشود ،همین
امر موجب ميشود برای بانک کژمنشي ایجاد شود .مشتریاني هم که به بانک سفارش ميشوندف
در میان آنها افراد با ریسک کژگزیني باال وجود دارند .استفاده گسترده از عقد مشارکت مدني برای
بانک موجب ایجاد کژمنشي ميشود .شرکتهای مشاوره فني که بانک معموالً از آنها استفاده
ميکند ،ممکن است در برخي -موارد برای مثال -به دلیل اینکه یک طرح با طرحي که قبالً بررسي
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شده و آن طرح موفق بوده ،به دلیل شباهت به آن ،طرح مورد نظر دقیق بررسي نشود و درنتیجه
مشکل کژگزیني برای بانک ایجاد شود .در جدول زیر کژگزیني و کژمنشي بر اساس معیارهای

احتمال وقوع و شدت

تأثیرگذاری

استفاده از شرکتهای مشاوره فنی

اطالعات پنهان
1/19

1/19

1/19

1/16

1/12

1/91

1/11

1/16

1/13

1/19

1/19

آموزش کارکنان

استفاده گسترده از عقد مشارکت مدنی 1/16

1/16

1/13

1/19

1/11

1/19

1/13

1/12

1/16

1/12

1/162

نبود کارشناسان خبره و

وجود مشتریان سفارشی

1/16

1/11

1/16

1/13

1/13

1/19

1/92

1/13

1/11

1/91

1/132

مشتری

سازوکار تشویق و تنبیه

1/96

1/99

1/13

1/92

1/92

1/13

1/11

1/16

1/16

1/13

1/11

عدم شناخت خصوصیات

کنترل و نظارت

1/93

1/91

1/96

1/91

1/99

1/96

1/93

1/91

1/93

1/92

1/96

سودها

افزایش سهم سود بانکها

1/13

1/11

1/16

1/19

1/13

1/19

1/16

1/13

1/91

1/92

1/136

رقابت در تعیین سهم

افزایش سهم سود بانکها

کنترل و نظارت

سازوکار تشویق و تنبیه

رقابت در تعیین سهم سودها

1/19

1/16

1/12

1/16

1/19

1/19

1/12

1/16

1/12

1/13

1/169

کارکنان

استفاده گسترده از عقد

عدم شناخت خصوصیات مشتری

1/19

1/16

1/91

1/92

1/91

1/91

1/92

1/92

1/99

1/91

1/99

نبود کارشناسان خبره و آموزش

مشارکت مدني

1/11

1/99

1/93

1/93

1/91

1/93

1/91

1/91

1/99

1/92

1/921

اطالعات پنهان

استفاده از شرکتهای

1/92

1/92

1/99

1/99

1/92

1/91

1/19

1/96

1/91

1/92

1/922

مشاوره فني

وجود مشتریان سفارشي

جدول  :3ماتریس مقایسه زوجي گروهي معیارها (کژگزیني و کژمنشي)
ضریب اولویت
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وقوع و شدت تأثیرگذاری رتبهبندی شده است.

با توجه به جدول فوق ،رتبهبندی عوامل به شرح ذیل ميشود:
 )9نظارت و کنترل؛  )2اطالعات پنهان؛  )3نبود کارشناسان خبره و آموزش کارکنان؛
 )1نبود شناخت خصوصیات مشتری؛  )2سازوکار تشویق و تنبیه؛  )6افزایش سهم سود
بانکها؛  )9وجود مشتریان سفارشي؛  )3استفاده از شرکتهای مشاوره فني؛  )1رقابت در
تعیین سهم سودها؛  )91استفاده گسترده از عقد مشارکت مدني.
 .4گام سوم :تعیین نرخ سازگاری ()C.R

در این گام مي خواهیم بررسي کنیم که نتایج حاصل از مقایسات زوجي ،سازگار بوده و به
عبارتي قابل اطمینان هستند؛ بنابراین در اینجا نرخ سازگاری را محاسبه ميکنیم .به همین
دلیل ،مراحل زیر باید پیموده شوند:
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احتمال وقوع -مشخص شود .این عمل در گام دوم تشریح شد.
ب) محاسبه بردار مجموع وزني ( ،)wsvبدین منظور ميبایست مقادیر جدول شماره 9
در اولویتهای استخراجشده در جدول شماره  3به شرح ذیل ضرب شوند:
|

|

|

|

|

|

ج) محاسبه بردار سازگاری ()C.V
|

|

|

|

|

|
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الف) اولویت کژگزیني و کژمنشي -با درنظرگرفتن معیارهای شدت تأثیرگذاری و

د) محاسبه مقدار  :ƛmaxبا توجه به اینکه  ƛmaxبرابر با میانگین  C.Vاست،
ƛmax= 91/23

خواهیم داشت:

هـ) محاسبه شاخص سازگاری (C.I= 1/123912 :)C.I
و) محاسبه نرخ سازگاری ( :)C.Rدر اینجا به دلیل اینکه تعداد دَه نوع عامل با یکدیگر
مقایسه ميشوند ،مقدار  R.Iرا برابر  9/11در نظر ميگیریمC.R= 1/192262 :
نرخ سازگاری برای مقایسات زوجي عوامل کوچکتر از  1/9شده است؛ بنابراین در
مقایسات سازگاری وجود داشته و ميتوان به نتایج بهدستآمده اعتماد نمود.

عملیاتTOPSIS
بر اساس عوامل مؤثر بر آن ميپردازیم:
برای این منظور ،ارقام جدول شماره  2را تبدیل به یک ماتریس بيمقیاس مينماییم.

اطالعات پنهان

کارکنان

عدم شناخت خصوصیات

مشتری

رقابت در تعیین سهم سودها

افزایش سهم سود بانکها

کنترل و نظارت

سازوکار تشویق و تنبیه

کژمنشی

1/13

1/19

1/21

1/29

1/63

1/33

1/19

1/11

1/99

1/63

مشارکت مدني

کژگزینی

1/31

1/39

1/36

1/32

1/99

1/22

1/11

1/36

1/62

1/99

استفاده گسترده از عقد

وجود مشتریان سفارشي

نبود کارشناسان خبره و آموزش

جدول  :1ماتریس تصمیمگیری بيمقیاس

فني
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گام اول :تبدیل ماتریس تصمیمگیری موجود به یک ماتریس بيمقیاسشده.

استفاده از شرکتهای مشاوره
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در این قسمت پس از طي مراحل  AHPدر شش گام زیر به رتبهبندی کژگزیني و کژمنشي

گام دوم :بهدست آوردن ماتریس بيمقیاس موزون با مفروض بودن  Wبه عنوان
ورودی الگوریتم.
ماتریس قطری  ،Wهمان ضرایب اولویت تعیینشده در جدول شماره  3ميباشد که با
استفاده از روش  AHPبه دست آمده است.

جدول زیر نشاندهنده ماتریس بيمقیاس موزون ميباشد که بدین وسیله استخراج
گردیده است.

اطالعات پنهان

نبود کارشناسان خبره و

آموزش کارکنان

عدم شناخت

خصوصیات مشتری

رقابت در تعیین سهم

سودها

افزایش سهم سود

بانکها

کنترل و نظارت

سازوکار تشویق و تنبیه

استفاده گسترده از عقد

مشارکت مدني

کژمنشي

1/11

1/12

1/12

1/13

1/12

1/93

1/11

1/11

1/11

1/11

استفاده از شرکتهای

کژگزیني

1/99

1/91

1/11

1/12

1/16

1/13

1/11

1/19

1/13

1/12

گزینه ایدئال مثبت:
}

و

و

و

و

و

{

و

گزینه ایدئال منفي:
}

و

و

و

و

و

و

{

گام چهارم :بهدستآوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایدئال مثبت و منفي.
و
و
گام پنجم :تعیین نزدیکي نسبي

به راه حل ایدئال.

گام ششم :رتبهبندی گزینهها.
در این مرحله به رتبهبندی کژگزیني و کژمنشي مورد مطالعه بر اساس عوامل آنها
ميپردازیم .بر اساس مباني نظری  ،TOPSISگزینهای در رتبهبندی در جایگاه نخست قرار
ميگیرد که بیشترین

داشته باشد.

بر این اساس طبق نتایج بهدستآمده عوامل بررسي شده ،بر کژگزیني نسبت به
کژمنشي تأثیر بیشتری دارند.
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گام سوم :تعیین راهحل ایدئال مثبت و ایدئال منفي.

مشاوره فني

وجود مشتریان سفارشي

جدول  :2ماتریس بيقیاس موزون

جمعبندیونتیجهگیری 

 .9بانکها در هر کشور پس از جمعآوری منابع مالي ،این منابع را به بخشهای
مختلف اقتصادی تخصیص ميدهند .درحقیقت این اقدام بانکها ،بخشهای
مختلف اقتصادی را در هر کشور در انجام بهتر وظایف خود تقویت و در
نهایت زمینه الزم را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم ميآورند .در
صورتي بانکها ميتوانند به این امر مهم دست پیدا کنند که منابع مالي را
بهدرستي به مشتریان واجد شرایط تخصیص دهند.

 .2عوامل مؤثر کژگزیني و کژمنشي عبارتاند از :اطالعات پنهان؛ وجود عقود
مختلف؛ وجود کارشناسان خبره و آموزش کارکنان؛ شناخت خصوصیات
مشتری؛ رقابت در تعیین نسبت سودها؛ افزایش سهم سود بانک؛ نظارت و
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کنترل؛ سازوکار تشویق و تنبیه؛ وجود مشتریان سفارشي ،استفاده گسترده از
عقد مشارکت مدني و استفاده از شرکتهای مشاوره فني.
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 .3با استفاده از روش  AHPضمن محاسبه وزن هر یک از عوامل مؤثر بر کژگزیني
و کژمنشي جهت استفاده به عنوان ورودی روش  ،TOPSISعوامل مطرحشده
نیز بر اساس احتمال وقوع و درجه تأثیری آنها رتبهبندی گردیدند که نتایج این
رتبهبندی شرح ذیل ميباشد:
 )9نظارت و کنترل؛  )2اطالعات پنهان؛  )3نبود کارشناسان خبره و آموزش
کارکنان؛  )1نبود شناخت خصوصیات مشتری؛  )2سازوکار تشویق و تنبیه؛ )6
افزایش سهم سود بانکها؛  )9وجود مشتریان سفارشیر )3استفاده از شرکتهای
مشاوره فني؛  )1رقابت در تعیین سهم سودها؛  )91استفاده گسترده از عقد
مشارکت مدني.
 .1از محاسباتي که روی عوامل صورت گرفت ،بیشترین تأثیر را این عوامل روی
کژگزیني داشتند؛ با وجود این ،زماني که کژگزیني به وجود ميآید ،احتمال
وقوع کژمنشي نیز وجود دارد.

منابعومآخذ 
 .9ابراهیمي ساالری ،تقي و نفیسه صالحنیا؛ «بـازار اسـالمي و مسـئلهی عـدم تقـارن
اطالعات» ،مجموعه مقاالت دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی؛ ج،2
کمیسیون تخصصي علوم سیاسي و اقتصاد اسالمي ،تهران :آفتاب توسعه.9311 ،
 .2ابوالحسني ،اصغر و رفیع حسنيمقدم؛ «بررسي انواع ریسک و روشهای مـدیریت
آن در نظام بانکداری بـدون ربـای ایـران» ،فصللنامه علملی-پژوهشلی اقتصلاد
اسالمی؛ س ،3ش.9333 ،31
 .3باتاچاریا ،گوری و ریچارد آرنولد جانسون؛ مفاهیم و روشهای آملاری؛ ترجمـه
شهرآفتاب و میکائیلي؛ تهران :مرکز نشر دانشگاهي تهران.9361 ،
آتشسـوزی بـر عملکـرد مـالي شـرکت (مطالعـه مـوردی یـک شـرکت بیمـه)»،
پژوهشنامه بیمه؛ س ،31ش.9311 ،9
 .2جستل ،توني ون و بارت بیزنس؛ مدیریت ریسک اعتباری؛ ترجمه پریسا علیـزاده
و ویراستار حماسه گلستانه؛ چ ،9تهران :پژوهشکده پولي و بانکي :بانـک مرکـزی
ج.ا.ا.9319 ،
 .6خوانســاری ،رســول و وهــاب قل ـیچ؛ «اولوی ـتبنــدی عوامــل مــؤثر بــر تحقی ـق
سیاستهای کلي اقتصاد مقـاومتي در نظـام بـانکي بـا اسـتفاده از روش تاپسـیس
فازی» ،دوفصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات مالی اسلالمی؛ س ،2ش( 9پیـاپي
.9311 ،)1
 .9درویشي ،آذر و امیرمهدی جعفری حقیقتپور؛ «شناسایي و اولویت بنـدی عوامـل
مؤثر بر ارزش ویژه برند بانکها به روش سلسله مراتبي» ،نخستین کنفرانس مللی
توسعه مدیریت پولی و بانکی؛ تهران :مرکز همایشهای بینالمللي صدا و سـیما،
.9312
 .3شرزهای ،غالمرضا و وحید ماجد؛ «انتخاب نامساعد و امکان اسـتقرار قراردادهـای
سازگار اطالعاتي (شواهدی از بـازار بیمـهی تصـادفات اتومبیـل ایـران)» ،مجلله
تحقیقات اقتصادی؛ ش.9336 ،31
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 .1برومند ،زهـرا و زهـرا آسـن؛ «اثـر پدیـده عـدم تقـارن اطالعـات در بـازار بیمـه
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 .1طغیاني ،مهدی و زیبا صادقي؛ «تحلیل مسئله اطالعات نامتقارن در نظام بانکـداری
بــدون ربــا و راهکارهــای آن» ،مجموعلله مقللاالت بیسللت و پنجملین همللایش
بانکداری اسالمی ،تهران :مؤسسه عالي آموزش بانکداری ایران.9311 ،
 .91علوی ،یحیي؛ بانکداری بدون ربا :چالش هـا و راهکارهـا؛ تهـران :دانشـگاه امـام
صادق.9333 ،

 .99کشاورز حداد ،غالمرضا و منیـره امیرخـانلو؛ «اطالعـات نامتقـارن در بـازار بیمـه
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