
 87-001ات صفح -0011، بهار چهارمسي و اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره  فصلنامه علمي

نظارت عملیاتی تسهیالت مشارکت مدنی  سپاریبرونارزیابی 

 ی ممکن هاشیوهدر بانک مسکن و بررسی 

 AHPبا استفاده از روش 
 

 پژوهشي نوع مقاله:
 

 1جواد طباطباییمحمدسید

 2پرستو محمدی

 

 19/24/1222 تاریخ پذیرش:                            42/14/1931 تاریخ دریافت: 

 چکیده
 التیتسه یاتینظارت عمل یسپاربرونابتدا به ارزیابی  سپاریبروناین مقاله با هدف پیدا کردن بهترین شیوه 

را جستجو  فرآینداین  سپاریبرونپردازد. سپس اهداف بانک از میدر بانک مورد مطالعه  یمشارکت مدن
 دهدمیها نشان کند. نتایج این بررسیرا تحقیق می سپاریبرونترین شیوه اجرای کند و در پایان مناسبمی
از دست دادن  سکیر اب یجد صورتبهاست و  افتهیدست ندر حد انتظار  یسپاربانک به منافع برونکه 

اهداف بانک از  تیمواجه شده است. اولو کنندهتأمینبانک به شرکت  ینظارت و وابستگ فرآیند یکنترل بر رو
از آن است که  یحاک جینتاکه  دیگرد شناسایی داررتبهبا استفاده از آزمون عالمت  فرآیند نیا یسپاربرون

و  نیوقت ناظر یآزادساز ،یاتیعمل ییکارا شیافزا نه،یکاهش هز مانند یسپاراز برون یمنافع دنبالبهبانک 
با استفاده از  انی. در پااست گیرندهتسهیالت تیرضا شیو افزا گرید یهامکاناستفاده از آنان در موارد و 

 تی)وضع کنندهتأمین کیبا  یسپارگذشته(، برون تی)وضع سپاریدرون وهیچهار ش نی، از بAHPروش 
نظر  ،ی(شنهادیدو روش پ عنوانبه)به شرکت وابسته  یسپارو برون کنندهتأمینبا چند  یسپار(، برونیفعل

و  یاتیعمل ییهدف، کارا یهااریمع یبندتیدر اولو . نتایج حاکی از آن است کهدیخبرگان اخذ گرد
 عنوانبهبه شرکت وابسته  سپاریبرونهستند و برخوردار  یشتریب تیاز اهم التیتسه رندهیگتیرضا

 .دیگرد ییشناسا ترین شیوه،مطلوب

                                                                                                                   
ها، دانشگاه تربیت مدرس ی، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمورمدیریت سیستم و بهرهکارشناس ارشد  1

smj.tabatabaei@modares.ac.ir                                                                                                        

 )نویسنده مسئول( دانشگاه تربیت مدرسها، هندسی صنایع و سیستماستادیار دانشکده م 4 
p.mohammadi@modares.ac.ir            
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 ، نظارتAHP، تسهیالت مشارکت مدنی، روش سپاریبرون: کلمات کلیدي

 JEL: G21بندي طبقه
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 مقدمه

یک ابزار  عنوانبهی در صنایع مختلف داشته و توجهقابلهای اخیر نفوذ سپاری در دههبرون

در تحقیقات مختلفی به مزایای گونه که راهبردی مورد توجه مدیران قرار گرفته است. همان

دلیل عدم توجه به نحوه بهاشاره شده است، مواردی نیز وجود دارد که  سپاریبرونشده از کسب

، نه تنها سازمان منفعتی از این راهبرد کسب نکرده است، سپاریبرونسازی راهبرد صحیح پیاده

ی کشور ما نیز در رابطه با هابانکنیز شده است. برخی از  هاچالشدچار برخی مشکاالت و  بعضاً

هستند. با توجه به این حقیقت، در  سپاریبرونر تسهیالت مشارکت مدنی دارای تجاربی از نظارت ب

نظارت،  فرآیند سپاریبرونآن هستیم که ابتدا با بررسی تجربه بانک از  دنبالبهاین پژوهش 

تر از وضعیت فعلی را طبق نظر شناسایی کرده و سپس الگویی مطلوبی آن را هاچالشمشکالت و 

 :سؤاالت زیر هستیمپاسخ به  دنبالبهدر این مقاله  تعیین کنیم. خبرگان

بانک مورد مطالعه  یمشارکت مدن التینظارت تسه یسپاربرون از تجربه رضایت زانیم (1

 است؟ زانیچه م

 یابیدست یمشارکت مدن التینظارت بر تسه یسپاراز برون یبانک رانیاهداف مد تیاولو (4

 است؟ یسپاربه کدام منافع برون

 :است لیذ شرحبهپژوهش  یینها سؤالپاسخ به  تیدر نها و

 نیاز ب یمشارکت مدن التینظارت بر تسه فرآیند یسپاربرون وهیش نیترمطلوب (9

 ؟است وهیشده کدام ش ییشناسا یمعیارهابا توجه به  یشنهادیپ یهانهیگز

 

 نظارت آن در بانک مسکن فرآیندي و عقد مشارکت مدن

 یمشارکت یهاقرارداد قیاز طر توانندمی هابانکبدون ربا  یبانکدار اتیقانون عملمطابق فصل سوم 

 کتیکرده، در مال تأمینرا  یبنگاه اقتصاد ازیمورد ن هیاز سرما یاساس عقد شرکت بخشبر یمدن

است  بارتع یمشارکت یهاقرارداد یهایژگیشوند. و کیآن شر انیآن در سود و ز دنبالبهبنگاه و 

به نظارت  ازین - بودن قرارداد یاذن - بودن نرخ سود قرارداد ریمتغ - بودن قرارداد یانتظار انتفاع :از

شراکت در سود  یعنیآن  یاصل تیبا توجه به ماه یعقد مشارکت مدن. (1939 ای)محقق ن و کنترل

 سازیپیادهاز  یآن نشانه بارز حیصح سازیپیادهاست که  یعقود اسالم نیترمهماز  ان،یو ز

 تشکیل کلی مرحله شش مدنی در مشارکت عقد فرآیند .است یدر نظام بانکدار یاسالم یبانکدار

 اول مرحله الشرکهسهم پرداخت دفترخانه، در قرارداد ثبت قرارداد، نویسپیش تهیه ارزیابی، پرونده،

 هاییفرآیند زیر شامل هافرآیند این از رسد. هریکمی انجام به الشرکهسهم مراحل سایر پرداخت و

  .است شده تشریح زیر شکل در که است
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 ي عقد مشارکت مدن فرآیند .0 شکل

 سایت بانک مسکن منبع:

هتشکیل پروند

شعبه،اردهودفترنامه هایدرتسهیالتدریافتدرخواستبرمبنیمشتریازدریافتیتقاضایثبت•
دریافت،مشتریامتیازیاواعتباریسیاستبراساسجاریحسابوضعیتصورتوتقاضابررسی
تعالماسکنترلواخذپرونده،تشکیلمشتری،تکمیل شدهفرم هایکنترلبررسی،جهتمدارك
بانکیاطالعاتامورادارهازتسهیالت گیرندهعملکرد

ارزیابي

زارش،گتنظیموطرحارزیابیتسهیالت،سقفدرمورداختیاراتحدوددرخصوصبررسی•
صوصخدرشعبهتصمیم گیریوارزیابیگزارشبررسیارزیابی،گزارشفنیکنترل
تسهیالتاعطای

س تهیه پیش نوی
قرارداد

قرارداد نویسپیشتنظیمپرونده،تکمیلیمداركبررسیبانک،سهم الشرکهمبلغتعیین•
ومحاسباتکنترلمشتری،وبانکسهم الشرکهدرصدتعیینومدنیمشارکت

رارداد،قشمارهتعیینورایانهدرمدنیمشارکتقراردادموقتثبتقرارداد،پیش نویس
رسمیاسناددفتربهمدنیمشارکتقراردادنویسپیش ارسال

ثبت قرار داد در  
دفترخانه

ووجودممداركبارسمیاسناددفتردرثبت شدهقرارداد(نیازدرصورت)اصالحوکنترل•
مشتریپروندهدردفترخانهازاخذشدهمداركبایگانیپرونده،با

پرداخت سهم 
الشرکه مرحله 

اول

حاسباتمانجامرایانه،توسطصادرشدهاسنادکنترلرایانه،درمشارکتقرارداددائمثبت•
ایانهردراسنادثبتاسناد،ومحاسباتکنترلاسناد،صدوراول،مرحلهواریزبهمربوط

پرداخت سایر 
مراحل سهم 

الشرکه

فنینترلکگزارش،تنظیموطرحارزیابیمشتری،تسهیالتبعدیمرحلهدریافتتقاضایبررسی•
انجامتسهیالت،اعطایخصوصدرتصمیم گیریوارزیابیگزارشبررسیارزیابی،گزارش

مربوطحسابداریاسنادصدورمحاسبات،کنترلتسهیالت،بعدیمرحلهواریزبهمربوطمحاسبات
اتمامنظرازهپروندکنترلپرونده،بایگانیرایانه،دراسنادثبتتسهیالت،بعدیمرحلهپرداختبه

تسهیالتپرداختیمراحل
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همواره از  است گیرندهتسهیالتماهیت خود که شراکت بین بانک و  علتبهعقد مشارکت مدنی 

 فرآیندهای مهم این عقد، فرآیندمی بوده است. از جمله زیر عقود مورد توجه در بانکداری اسال

های ماهیتی بانکداری بدون ربا و بانکدری ربوی، نظارت بر اعطای چرا که یکی از تفاوت استنظارت 

های الزم صورت ای تسهیالت الزم است دقت و بررسیتسهیالت است. بنابراین اگرچه در زمان اعط

نیز، از محل آن برگشت منابع  دنبالبهگیرد اما اگر موضوع آن تحقق نیابد تسهیالت مزبور صوری و 

طور که در گردد و در نتیجه عقد را با اشکال مواجه خواهد ساخت. همانتحقق موضوع میسر نمی

نظارت بر تسهیالت مشارکت با در اجرای  هابانکیابی عقود مشارکتی آمده است، مطالعات عارضه

له تباری کشور نظارت شامل سه مرحاند. مراحل نظارت در نظام نوین اعیی مواجه شدههاچالش

 های آن مشخص شده است.فرآیندذیل است که زیر  شرحبه

 

 
 نظارت در عقد مشارکت مدني  فرآیندمراحل  .0ل شک

 1913پورمتین و علیزاده منبع: 

 

گیری ی نظارتی پیشنهاد شده است، بهرههاچالشهایی که برای فائق آمدن بر کارراهاز جمله 

مند شود و هم خود را های موجود بهرهون از سازمانی است تا هم از تخصصهای بیرظرفیتبانک از 

اهبرد چون بانک صنعت و معدن و بانک مسکن از این ر هابانکبرهاند. برخی از  فرآینداز انجام این 

ت بر تسهیال نظارت سپاریبرونتوجه به تجریه بانک مسکن در اند. باسپاری( استفاده کرده)برون

ای از تسهیالت مشارکتی را تسهیالت بخش مسکن و ساختمان که سهم عمدهمشارکتی و از آنجایی

یکی  عنوانبهاست که مسکن  ذکربه، بانک مسکن جهت مطالعه انتخاب گردید. الزم دهدمیتشکیل 

هنگامبهنظارت
وتقاضابررسي

منابعتخصیص

تقاضایبررسی•
کنندهدرخواست
هایکنترلوتسهیالت

مداركعمومی

طرحفنیبررسی•

طرحمالیبررسی•

طرحاقتصادیبررسی•

مصرفنحوهبرنظارت
منابع

ینظارتپروندهتشکیل•

کلیهضبطوثبت•
صورتگزارشات،
مستندات،جلسات،

مداركواسناد

هایبازدیدمکتوبدرج•
نوبتی

یمبننهاییگزارشارائه•
طرحتکمیلبر

ابعمنبرگشتبرنظارت

عامنظارت•

خاصنظارت•
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ان اقتصادی بوده گذارسیاستها و های دولتترین نیازهای بشر، همواره یکی از اولویتاز اساسی

یکی  عنوانبهی اقتصادی هابخشارتباطات پسین و پیشین قوی با سایر  دلیلبهاست. بخش مسکن 

ونه تحرك تولید در این بخش ی اصلی محرك رشد اقتصادی در کشور مطرح بوده و هرگهابخشاز 

های بانک مرکزی برآورد براساسشود. های وابسته میبخشساز رشد تولید و اشتغال در سایر زمینه

درصد از کل  1.1معادل  1931های جاری سهم بخش امالك و مستغالت در سال با توجه به قیمت

تولید ناخالص داخلی کشور بوده است که نشان از اهمیت این بخش در اقتصاد کشور دارد. همچنین 

 اتمؤسسو  اهبانک تسهیالت درصد از مانده 92طبق آمار منتشره از سوی بانک مرکزی در حدود 

ی مختلف اقتصاد هابخشغیردولتی در بخش ساختمان و مسکن نسبت به سایر  بخش به اعتباری

تسهیالت بخش مسکن  درصد از 19. در این بین با توجه به جدول ذیل بانک مسکن در حدود است

 .استنماید که نشان از اهمیت این صنعت و نقش بانک تخصصی مسکن در این زمینه را اعطا می

 

  مسکن بخش به ياعتبار اتمؤسس و هابانک یياعطا التیتسه خالص مانده .0 جدول

 )هزار میلیارد ریال(

 0981 0981 0980 0989 0980 سال

ات اعتباری مؤسسو  هابانکمانده خالص تسهیالت اعطایی 

 به بخش مسکن
1421 1213 1112 1111 1224 

 311 139 113 211 134 اعطایی بانک مسکنمانده خالص تسهیالت 

 منبع: سایت بانک مرکزی

 

 پیشینه تحقیق. 0

به سه دسته قابل تقسیم است: دسته اول  هابانکدر  سپاریبرونی مرتبط با موضوع هاپژوهش

های آن ریسکچون منافع و  هابانکدر  سپاریبرونبر تصمیم  مؤثریی که به عوامل هاپژوهش

چون انتخاب شیوه  سپاریبرون فرآیندیی که به نحوه انجام هاپژوهشپردازد، دسته دوم می

در  سپاریبرونیی که به ارزیابی هاپژوهشد و دسته سوم پردازمی کنندهتأمین، انتخاب سپاریبرون

 د. پردازمیآمده دستهای بهریسکیافته و مانند تعیین میزان منافع تحقق هابانک
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 تیفعال يسپاربرون میمطالعات در مورد تصم .0-0

 یابیاست. با ارز یسپاربرون گیریتصمیمبر  مؤثردنبال عوامل هنوع از مطالعات پژوهشگر ب نیدر ا

 یسپارمورد مطالعه بهتر است که برون تیفعال ایرسد که آ یم جهینت نیعوامل پژوهشگر به ا نیا

نوع  نیاست. ا یبخش قابل بررس نیدر ا زین یسپاربرون سکیر بینیپیش نی. همچنریخ ایشود 

 یسپاربرون سازیپیادهاز شکست  یریمحسوب شده و باعث جلوگ ینیازپیشمطالعات  ،مطالعات

 .دشومیآن  تیباعث موفق نی)مرحله بعد( و  همچن

در بانک صنعت و معدن ارائه  یسپاربرون میتصم یبرا یمدل یالفت و برات 1931سال  در

 یو برا یسنجنظر ات،یبر تجرب یمبتن شیمایپ ات،یمدل از مطالعه ادب یکردند. به منظور طراح

 یسه شاخص براو از استفاده شده است  یسلسله مراتب لیتحل فرآینداطالعات از  لیو تحل هیتجز

شاخص  ی وفیخص تناسب کشا ،پذیریامکانشاخص  استفاده نمودند یسپاربرون میتصم یابیارز

 کاربهخودپرداز  یهادستگاه یبانیو پشت تأمین میتصم یابیارز برایمدل  نی. ایانهیتناسب هز

 .از هر سه منظر است یسپاربه برون هیاز توص یحاک جینتا .گرفته شد

آلمان  یهابانکدر  یسپاربرون دهیو فا سکیر یبه بررس برنیوالد و د یج 4223سال  در

در  یباعث اثرات منف هاریسککه  ستندینگر مسألهبه  گونهاین یمدل کیپرداختند. آنها طبق 

تراکنش  یهافرآیندنوع  چهارد. گذارمیآن اثرات مثبت  دید و فواشومی یسپاربرون گیریتصمیم

 ،یپرداخت داخل ،یاعتبار مشتر ،ایباجهتوازن/ پشت  یهافرآیندپژوهش انتخاب شدند:  نیا یبرا

د: را در برداشتن ریز جید و نتاانشده آوریجمع نامهپرسش قیاز طر هادادهتوازن ارز و پول. 

 فرآیند یسپاربر برون یشتریب تأثیر، یسپاربرون یهاریسکمثبت نسبت به  اتتأثیرگرفتن نظردر

 ییهابانکدارد.  یشتریب تیاهم نهیکاهش هز دهیبر فا فرآیند تیفیبهبود ک دهیفا نیدارد. همچن

 یول یربخشرا مدنظر دارند تا اث ییکارا شتریاند، بگرفته یسپاربه برون میحاضر تصم حال که در

بنا به  نیدارند. همچن تأکید فرآیند تیفیبر ک شترید بانگرفتهخود را ن میکه هنوز تصم ییهابانک

 ییکارا شی، فقط توجه به افزاهابانکتوسط خود  هافرآیند تیمسئول رشیپذ یبرا یالزام قانون

 سازمشکلبانک  یبرا ندهید در آتوانمیخود  یاصل یهافرآیندشده و تمرکز بر  یسپاربرون فرآیند

 .باشد

 ی( به بررسبرنید یبه همکار 4223)در ادامه پژوهش خود در سال  والد یج 4212سال  در

 یهایافتهآلمان پرداخت.  یهابانکدر  BPO  کسب و کار فرآیند یسپارمنافع برون رامونیپ شتریب

 تیریقصد مد گیریشکلدر  ی، نقش مهمشدهدركکه منافع  دهدمیمطالعه نشان  نیدر ا یتجرب

تمرکز صرف بر کاهش  گرید نی. همچنکندمی یکسب و کار باز یهافرآیند یسپارارشد به برون
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به  یابیدست نه،یبهتر در مورد هز یریزبرنامه ریآن نظ دیفوا گریبلکه د ستین یسپاردر برون نهیهز

 ت.اس شتریمورد توجه ب یاصل یهافرآیندبر  تیریموجود در بازار و تمرکز بهتر مد یهاتخصص

هند  یهابانکدر  یسپاربرون گیریتصمیمدر  مؤثربه عوامل  و ناتاراجان نیکومار ج 4211سال  در

منافع،  یدیعوامل کل ییشناسا یتوسعه داده شد که برا یموضوع، مدل اتیادب یپرداختند. بر مبنا

که  استاز آن  یحاک جیمورد استفاده قرار گرفت. نتا یسپاربرون یهابحران، موانع، و هاریسک

و  یقو طوربهشده در نظر گرفته یهابحرانمنافع درنظر گرفته شده، موانع در نظر گرفته شده و 

 یفیضع تأثیرشده در نظر گرفته یهاریسک کهحالید درگذارمیاثر  یسپاربرون میبر تصم یمعنادار

 د.دار گیریتصمیمبر 

دو  ،یسپاربرون سازیپیادهگرفتن امکان در نظر بادریافت که  توانمیاز بررسی مطالعات فوق 

از آن در نظر  گیریبهرهعدم  ای یسپاراز راهبرد برون گیریبهره سؤالپاسخ به  یکه برا یاریمع

و هدف سازمان را  زهیانگ یسپاربرون یهامزیت. استآن  یهاریسکو  هامزیتد، شومیگرفته 

ممکن  یو حت دهدمیرا کاهش  آمدهدستبه زهیانگ نیا یرسپابرون یهاریسکو  دهدمینشان 

را  یسپاربرون یهاریسک کهآنجاییمنصرف گرداند. از  یفرآیند یسپاررا از برون یاست سازمان

ارشد  رانیمد گیریتصمیمدر  یترمهم اریمع یسپاربرون یهامزیتکرد،  تیریمد توانمی

 . ندیآیدر نظر م هاسازمان

 

 سپاريبروندر خصوص نحوه اجراي  هاپژوهش .0-0

 عنوانبهسپاری است، برون سازیپیادهی درست هاشیوه دنبالبه، محقق هاپژوهشدر این نوع از 

ه خدمت دهندارائهداد برای چه مدت زمانی تنظیم شود، یک ثال مطالعه در مورد اینکه قرارم

خدمت  کنندهتأمینداد تنظیم شود، نحوه انتخاب ه خدمت قراردهندارائهانتخاب شود یا با چند 

 داد به چه نکاتی توجه شود.چگونه باشد و در قرار

سپاری برای تعیین راهبرد برون گیریتصمیمیک مدل  نهاوندی و همکاران 1913در سال 

شنهاد کردند. در سلسله مراتبی پی فرآیندی ایران را با استفاده از روش هابانکفناوری اطالعات در 

 بندیدستههای مهم در سه دسته مسائل مدیریتی، مربوط به محصول و محیطی این مقاله معیار

سپاری فناوری اطالعات )ستاد بانک، شرکت رای برونشدند. با توجه به بازار ایران، چهار گزینه ب

از  یکیمدل در  نیاداخلی( در نظر گرفته شد.  کارانپیمانخارجی،  کارانپیمانفناوری اطالعات، 

اطالعات  یشرکت فناور تأسیسراهبرد مناسب  ،یزوج ساتیاجرا و با استفاده از مقا رانیا یهابانک

 .دیتوسط بانک اتخاذ گرد

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             8 / 34

http://mieaoi.ir/article-1-924-fa.html


 81         0011 بهار، مچهارسي و فصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

 یهاسیستم یسپاربرون یهاریسک نیترمهم یپژوهش یط آسوشه و همکاران 1913در سال 

در موفقیت آن را شناسایی کردند. ابتدا  مؤثری تجاری ایران و در نتیجه عوامل هابانکاطالعات 

 هاریسکین ترمهمی اطالعاتی مشخص گردید. برای آنکه هاسیستمسپاری ین دالیل برونترمهم

ین دالیل قرار نگرفت، حذف ترمهمیی که در راستای هاریسکانتخاب و مورد توجه قرار گیرد، 

 هاریسک گونهاینعواملی را که موجب موفقیت در مدیریت  ماندهباقیی هاریسکگردید و برای 

 آمد. دستبهعامل حیاتی موفقیت در ریسک  11د، استخراج شد. در پایان گردمی

 یسپاربرون سازیپیادهراهبرد  به ،زهیانگ یبررسعالوه بر  و همکاران یمیاسوه 4222در سال 

است که عوامل  نیاز ا یپژوهش حاک یهایافتهپراختند.  یبانک مالز کیاطالعات در  ستمیس

ده به سودآور و سودریغ یهافعالیت لیتبد ،یمحور یستگیبر شا رکزعبارتند از تم زانندهیانگبر

گان دهندارائهبانک و  نیب گانهدو رابطه کی یاندازراه شان،یسپاربرون. راهبرد نهیکاهش هز

 استدر ارتباط  کنندهتأمیندر این حالت بانک همواره با دو . است سکیجهت کاهش ر سیسرو

 تیریمرحله گذار، مد یهاچالشد. دانمیین حالت ترمطلوبرا  کنندهتأمینچرا که وجود دو 

 هیاخالق و روح تیو رعا نگ کردن انتقال کارکنانو هماه هاشریک عنوانبه سیگان سرودهندارائه

 آنان هستند.

سپاری فناوری برون کنندهتأمینیک مدل ترکیبی برای انتخاب  کاو و همکاران 4214در سال 

)اطالعات کاملی در  4و آنالیز شرایط خاکستری 1ایشبکهتحلیل  فرآینداطالعات بانک با استفاده از 

 دست نیست( ارائه کردند. 

ی فرآیند سپاریبرونپس از آنکه تصمیم به  هابانککه  دهدمیاین دست از مطالعات نشان 

مشخص شود که کدام شیوه  بایستمینمایند. در ابتدا  سازیپیادهدارند، آن را به چه نحوی 

استفاده از یک  استمطرح  معموالً هاپژوهشیی که در هاگزینهخواهد بود.  آنهامطلوب  سپاریبرون

گان داخل کشور یا خارج کشور و ... کنندتأمینو یا استفاده از  کنندهتأمینیا چند  کنندهتأمین

ی جزئی بین شرکت خریدار و کارها، دیگر موارد چون ساز و سپاریبرون. پس از تعیین شیوه است

... مورد مذاکره قرار خواهد گرفت تا سازمان خریدار به منافع مورد ، نحوه عقد قرارداد و کنندهتأمین

 را هرچه بهتر مدیریت نماید. سپاریبرونی هاریسکانتظار خود دست یابد و 

 

 

 

                                                                                                                   
1 analytic network process (ANP) 

4 grey relational analysis (GRA) 
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 سپاريبروندر خصوص ارزیابي  هاپژوهش .0-9

یی از هادادهیافتن  دنبالبهسپاری شده و پژوهشگر در این نوع از مطالعات، فعالیت مورد نظر برون

 .استسپاری بر کارایی و اثر بخشی برون تأثیرسپاری فعالیت مورد نظر، قبیل درصد برون

 یوربر بهره سپاریبروناثر استفاده از  یبه بررس و همکاران مندیم یمحمود 1913در سال 

 یهافعالیتم هاستان مازندران( پرداختند. ا نی)شعب بانک اقتصاد نو یصنعت بانکدار

 یخاص، فناور غاتیتبل یبرخ ،یخدمات یهاروین سپاریبرونشده در سطح شعب: سپاریبرون

  فروش و ...(، انهی)پول شمار، دستگاه صف، پای و بانک یادوات ادار یو نگهدار ریاطالعات، تعم

شعب، کارشناسان و  تیامن تأمیننقل،  ودمات حمل خفروش،  انهیپا یهاگاهدستبهمربوط  یابیبازار

مستقل، بازرسان و حسابرسان  یدعاو یکال، وراتیساز، تعموساخت ،یاقتصاد یهاپروژه ابانیارز

سرعت  شی، افزاهاهزینهکاهش  صورتبه وریبهره شیشد. افزا ییشناسا یو قرارداد یخارج

 شیخدمات و افزا تیفیک شیآنها، افزا نهیبه صیو تخص یمنابع درون سازمان یها، آزادسازفرآیند

 یعدم وجود ارتباط معنادار انگریب قیتحق نیدر نظر گرفته شد. مدل حاصل از ا اننفعذی تیرضا

در  شیتنها باعث افزا سپاریبرون. است وریبهره یبانک و اجزا نیانجام شده در ا سپاریبرون نیب

 قرار نداده است. تأثیررا تحت  وریبهره یهامؤلفه ریاست و سا هدیخدمات گرد تیفیک مؤلفه

: اطالعات )مورد مطالعه یدرحوزه فناور سپاریبرون یاثربخش یبه بررس براتلو 1931در سال 

کیفیت خدمات و رضایت  ،( پرداخت. عوامل هزینهیوابسته به بانک مل سداد یورزشرکت داده

از  شدهگردآوریمحقق ساخته سنجیده شدند و جهت تحلیل اطالعات  نامهپرسشکارفرما به وسیله 

اطالعات از نظر  یدر حوزه فناور سپاریبروناستفاده شد. نتایج نشان داد  یآزمون مقایسات زوج

داشت. کیفیت خدمات و  یو شفافیت در هزینه و وجود نظام کنترل را در پ ههزینه اثربخش بود

کرده است و اگرچه که با سطح مورد نظر  یط یسیر صعود سپاریبرونرضایت کارفرما نیز بعد از 

 اثر بخش بوده است. سپاریبروندر مقایسه با قبل از  یفاصله است ول یبانک دارا

ی هابانکسپاری سیستم اطالعاتی در به بررسی ریسک برون ادلیه و همکاران 4222در سال 

سپاری داشتند راهبرد برون، هابانک %29تجاری نیجریه پرداختند. نتایج حاصل از آن است که تنها 

سپاری به ات برونتأثیراند. نتایج اند یا در پی آن نبودهیا راهبرد روشنی نداشته هابانکو دیگر 

بهتر از کارکنان، بهبود  گیریبهرهترتیب بهبود رابطه با مشتری، افزایش کارایی، کاهش خطاها، 

 عنوانبهات تأثیراست. این  آمدهدستبهسیستم مدیریت اطالعات و افزایش امنیت اطالعات 

ی مورد بررسی توسط یک بازه لیکرتی در مورد هابانکد. از شومیسپاری مطرح ی برونهاانگیزه

ان از نفعذیرعایت مدیریت ریسک پرسش شده است که مصاحبه با کارکنان و جلسات با تمامی 
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سپاری ری، تضمینی برای موفقیت برونسپاجمله مواردی است که رعایت آن در هنگام تصمیم برون

 است.

بانک کنیا در قاره آفریقا پرداختند.  22سپاری در به بررسی برون باراکو و گیتر 4221در سال 

بیشترین سهم را در  ATMی خود پرداز هاماشینکه خدمات مربوط به  دهدمینتایج نشان 

سپاری داشته است. سهم را در برونی مشتری کمترین هاحسابسپاری و خدمات مربوط به برون

 گانکنندتأمین به دسترسی هزینه، کاهش منابع، آزادی: از عبارتند سپاریبرجسته برون مزایای

 یهاریسک .بهبودیافته خدمات و یپذیرانعطاف ی محوری،هاشایستگی بر تمرکز تخصصی،

 .است سپاریبرون یهاشیوه با مرتبط اصلی یهاریسک استراتژیک و قراردادی عملیاتی، اعتباری،

ات ی با تصمیمتوجهقابل طوربه)دارایی های بانک(  هابانککه اندازه  دهدمیهمچنین نتایج نشان 

ی هاهزینهعملکرد بانک )بازگشت سرمایه( و مجموع  کهحالیسپاری در ارتباط است. دربرون

 سپاری در ارتباط نیست.عملیاتی با تصمیمات برون

ی کشور قزاقستان پرداخت. هابانکسپاری در به بررسی مزایا و معایب برون تایوا 4214در سال 

در این پژوهش به سه رویکرد منبع محور، مزیت رقابتی و هزینه توجه شده است. نتایج از مصاحبه 

 یهافعالیت بر تمرکز" سپاریبرون توجهقابل است. مزایای آمدهدستبهبا مدیران سه بانک 

 اصلی و معایب "یپذیرانعطاف و عملکرد بهبود تجربه، به دسترسی هزینه، در جوییصرفه ،ایهسته

 و امنیت برای تهدیدی سپاری،برون عملیات در مدیریتی کنترل دادن دست از" سپاریبرون

 .است "موجود یهاتیم مجدد تخصیص و پنهان یهاهزینه کیفیت، مشکالت بودن، محرمانه

ی هاریسککه منافع و  دهدمی، نشان سپاریبرون سازیپیادهی ارزیابی هاپژوهشبررسی 

اختالف دارد و همیشه  آنهای مورد انتظار هاریسکبا منافع و  سپاریبروناز  هابانکشده تجربه

را جلب نکرده است. صرف نظر از علل پیدایش چنین اختالفی،  آنهامطلوبی رضایت  صورتبه

د و همواره آن را شومیبه یک مرحله ختم ن سپاریبرون سازیپیادهبه این نتیجه رسید که  توانمی

شده و دایش اختالف جدی بین مطلوبیت کسبصورت پیمورد ارزیابی قرار داد تا در بایستمی

آن تجدید نظر گردد. به همین دلیل است که در پژوهش  سازیپیادهمطلوبیت مورد انتظار در نحوه 

نظارت بررسی شده است و پس از درك  فرآیند سپاریبرونحاضر ابتدا میزان رضایت بانک از تجربه 

 پرداخته شده است. سپاریبرونعدم رضایت بانک از نتیجه مورد انتظار به تعیین شیوه مطلوب 
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 روش تحقیق .0

نظارت بر  فرآیندهای باز و عمیقی با خبرگان بانکی جهت آشنایی با مصاحبه در این پژوهش ابتدا

 سپاریبرون یهاریسکمنافع )اهداف( و های آن و همچنین شناسایی تسهیالت مشارکتی و چالش

اول جهت بررسی اولیه از میزان رضایت بانک از  نامهپرسشمورد نظر انجام شد. در ادامه  فرآیند

شده توسط متخصصین و خبرگان حوزه ی مواجههاریسکها و مورد نظر و چالش ندفرآی سپاریبرون

جز در  سپاریبرونکه شیوه فعلی  دادمیارزیابی اولیه نشان عقد مشارکت مدنی پاسخ داده شد. 

، موفقیت کامل و مطلوبی را برای فرآیندافزایش رضایت گیرنده تسهیالت و کاهش زمان اجرای 

دوم از باالترین مسئولین بانک مسکن در حوزه  نامهپرسشسپس در  نیاورده است.بانک به ارمغان 

ارت بر تسهیالت مشارکت مدنی نظ سپاریبرونمربوطه در مورد شناسایی اهداف بانک مسکن از 

نظارت از آزمون رتبه  سپاریبرونهایی اخذ گردید. برای تعیین اولویت اهداف بانک مسکن از پاسخ

و مطالعه  نامهپرسشاستفاده شد. در نهایت با استفاده از نتایج این دو  SPSSافزار رمدار و نعالمت

نظارت بر  سپاریبروناصلی پژوهش که مربوط به انتخاب الگوی مطلوب  نامهپرسشادبیات 

تسهیالت مشارکت مدنی است تدوین گردیده و توسط خبرگان و متخصصین این حوزه پاسخ داده 

 ( (AHPبا استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی  سپاریبرونین شیوه ترمطلوبشد. سپس 

 استخراج شد.

 

 جامعه و نمونه آماري .0-0

. نمونه هستندجامعه آماری پژوهش حاضر، خبرگان و متخصصان مرتبط با عقد مشارکت مدنی 

نظارت را داشته است انتخاب گردید. نمونه  فرآیندسپاری آماری از بانک مسکن که تجربه برون

ی اعتبارات، ارزیابی، وصول هابخشنامه اصلی پژوهش شامل خبرگانی از گویی به پرسشجهت پاسخ

 .هستندهای بانک ن مرکزی، مدیریت شعب و برخی شعبهمطالبات ساختما
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سازوکار  تیمطلوب زانیدر خصوص م نامهپرسشدهندگان به پاسخ يفیاطالعات توص .0ل جدو

 سپاريبرون يفعل

 سمت
محل 

 فعالیت
 سابقه تحصیالت

 12 کارشناسی        مدیریت شعب رئیس دایره فنی و ارزیابی   

 12 کارشناسی        مدیریت شعب معاون دایره فنی و ارزیابی

 +92 دیپلم   مدیریت شعب رئیس دایره فنی و ارزیابی )سابق(

 11 ارشدکارشناسی   مدیریت شعب اعتبارترئیس دایره     

 11 فوق دیپلم مدیریت شعب معاون دایره اعتبارات     

معاون تسهیالت تکلیفی 

 دایره اعتبارات
 14 ارشدکارشناسی   مدیریت شعب

 12 ارشدکارشناسی   مدیریت شعب متصدی امور اداری دایره اعتبارات

 1 کارشناسی مدیریت شعب متصدی امور اعتباری    

معاون دایره حقوقی و وصول 

 مطالبات
 12 کارشناسی مدیریت شعب

 13 کارشناسی مدیریت شعب بازرس             

 11 کارشناسی مدیریت شعب بازرس             

 42 کارشناسی شعبه معاون مالی          

 11 فوق دیپلم شعبه رئیس اعتبارات        

 های تحقیقیافته منبع:
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 سپاريدر خصوص اهداف برون نامهپرسشگان به دهندپاسخ يفیاطالعات توص .9 جدول

 سابقه             تحصیالت محل فعالیت سمت     

 تأمینرئیس اداره کل اعتبارات و 

 مالی
 42 کارشناسی ساختمان مرکزی

 و هامدیریت امور کل اداره رئیس

 تهران استان شعب
 13 کارشناسی ساختمان مرکزی

 هایمدیریت امور کل اداره  رئیس

 هاآناست شعب
 43 کارشناسی ساختمان مرکزی

 44 ارشدکارشناسی ساختمان مرکزی بودجه و حسابداری کل اداره رئیس

 11 ارشدکارشناسی ساختمان مرکزی بودجه و حسابداری کل اداره معاون

 41 ارشدکارشناسی ساختمان مرکزی بودجه و حسابداری کل اداره معاون

 19 کارشناسی ساختمان مرکزی ارزیابی و نظارت دایره رئیس

 های تحقیقمنبع: یافته

 

شیوه مطلوب  نییخصوص تعدر نامهپرسشگان به دهندپاسخ يفیاطالعات توص .0 جدول

 سپاريبرون

 سابقه تحصیالت محل فعالیت سمت    

 13 کارشناسی ساختمان مرکزی تهران استان شعب و هامدیریت امور کل اداره رئیس

 11 ارشدکارشناسی ساختمان مرکزی بودجه و حسابداري کل اداره معاون

 19 کارشناسی ساختمان مرکزی ارزیابي و نظارت دایره رئیس

 1 ارشدکارشناسی ساختمان مرکزی هابر طرح نظارت دایره رئیس

 12 کارشناسی مدیریت شعب رئیس دایره فني و ارزیابي

 12 کارشناسی مدیریت شعب رئیس دایره فني و ارزیابي

 12 کارشناسی مدیریت شعب معاون دایره فني و ارزیابي
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 12 کارشناسی مدیریت شعب معاون دایره فني و ارزیابي

 +92 دیپلم مدیریت شعب رئیس دایره فني و ارزیابي )سابق(

 19 ارشدکارشناسی مدیریت شعب رئیس دایره اعتبارت

 11 فوق دیپلم مدیریت شعب معاون دایره اعتبارات

 12 کارشناسی مدیریت شعب معاون دایره اعتبارات

 14 ارشدکارشناسی مدیریت شعب معاون تسهیالت تکلیفي دایره اعتبارات

 11 ارشدکارشناسی مدیریت شعب معاون تسهیالت تکلیفي دایره اعتبارات

 12 ارشدکارشناسی مدیریت شعب متصدي امور اداري دایره اعتبارات

 1 کارشناسی مدیریت شعب متصدي امور اعتباري

 11 ارشدکارشناسی مدیریت شعب رئیس دایره حقوقي و وصول مطالبات

 12 کارشناسی مدیریت شعب معاون دایره حقوقي و وصول مطالبات

 13 کارشناسی مدیریت شعب بازرس

 11 کارشناسی مدیریت شعب بازرس

 14 ارشدکارشناسی مدیریت شعب خدمات بانکيمعاون 

 11 کارشناسی شعبه رئیس

 42 کارشناسی شعبه معاون مالي

 49 کارشناسی شعبه معاون اعتباري

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 نظارت فرآیند سپاريبروني هاریسکاستخراج منافع )اهداف( و . 0-0

نظارت بر تسهیالت  فرآیند سپاریبرونخاص  طوربهبا توجه به اینکه پژوهشی وجود ندارد که 

ی متناسب با هاریسکمشارکت مدنی را مورد ارزیابی قرار دهد، طی جلساتی با خبرگان مزایا و 

متناسب  هانانظارت بر تسهیالت مشارکت مدنی حاصل گردید. در برخی موارد بعضی از واژگ فرآیند

نظارت اضافه  فرآیندنظارت تغییر یافت و در برخی موارد دیگر منفعت خاصی متناسب با  فرآیندبا 

 گردید که در جدول ذیل آمده است. 
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 نظارت بر تسهیالت مشارکت مدني سپاريبروني هاریسکاهداف و  .1ل جدو

 منابع معیار )شاخص( مؤلفه

اهداف )منافع( 

 سپاريبرون

 هاهزینه کاهش

Klepper & Jones (2004) 

Suhaimi et al. (2007) 

Barako & Gatere (2008) 

Gewald & Dibbern (2009) 

Kumar Jain & Natarajan (2011) 

Tayauova (2012) 

 (1911چشم به راه و مرتضوی )

 (1932) الهی سیف و رهنورد

 (4221کمیته نظارت بر بانکداری بال )

 عملیاتی کارایی بهبود

Adeleye et al. (2004) 

Barako & Gatere (2008) 

Gewald & Dibbern (2009) 

Kumar Jain & Natarajan (2011) 

Tayauova (2012) 

 (1911چشم به راه و مرتضوی )

 (1932) الهی سیف و رهنورد

 (4221کمیته نظارت بر بانکداری بال )

 هافعالیت بهبود روی بر بانک تمرکز

 دیگر خدمات و

Klepper & Jones (2004) 

Suhaimi et al. (2007) 

Barako & Gatere (2008) 

Gewald & Dibbern (2009) 

Kumar Jain & Natarajan (2011) 

Tayauova (2012) 

 (1911چشم به راه و مرتضوی )

 (1932) الهی سیف و رهنورد

 (4221کمیته نظارت بر بانکداری بال )

 Adeleye et al. (2004) محاسباتی اشتباهات کاهش

Gewald (2010) 

 کارشناسان دانش ارتقا و کسب

 هایشرکت با مراوده طریق از بانک

 نظارت خدمات هدهندارائه

Barako & Gatere (2008) 

Gewald & Dibbern (2009) 

Kumar Jain & Natarajan (2011) 

Tayauova (2012) 

 (1911چشم به راه و مرتضوی )

 (1932) الهی سیف و رهنورد

 (4221بر بانکداری بال )کمیته نظارت 

 فرآیند استانداردهای شدن ترروشن

 نظارت

Klepper & Jones (2004) 

 (1911چشم به راه و مرتضوی )

 (1932) الهی سیف و رهنورد

 Klepper & Jones (2004) استفاده و ناظرین وقت آزادسازی
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 Kumar Jain & Natarajan (2011) دیگر یهامکان و موارد در آنان

 (1932) الهی سیف و رهنورد

 قبیل از عملیاتی ریسک کاهش

 اقالم بعضی گرفتن نادیده اعالم

 هاطرح

 (1932) الهی سیف و رهنورد

 گیرنده مندی رضایت افزایش

 تسهیالت
Adeleye et al. (2004) 

Kumar Jain & Natarajan (2011) 

اهداف )منافع( 

نظارت بر  سپاريبرون

تسهیالت مشارکت 

 خاص طوربهمدني 

 نظر خبرگان هاطرح موقع به تکمیل

 نظر خبرگان بانک منابع موقع به بازگشت

 باز ذکر گردد. صورتبهطبق نظر خبرگان  منافع دیگر

ي هاریسک

 سپاريبرون

 اطالعات امنیت رفتن دست از

 بانک و مشتری
Tjader et al. (2010) 

Kumar Jain & Natarajan (2011) 

 روی بر بانک کنترل رفتن دست از

 نظارت فرآیند

Kumar Jain & Natarajan (2011) 

 )1932) الهی سیف و رهنورد

 توسط قانونی تعهدات و قانون نقض

 بانک
Kumar Jain & Natarajan (2011) 

 شرکت به بانک شدید وابستگی

 نظارتی خدمات هدهندارائه

Kumar Jain & Natarajan (2011) 

(4221کمیته نظارت بر بانکداری بال )  

 Kumar Jain & Natarajan (2011) مدیریتی یهاپیچیدگی افزایش

 باز ذکر گردد. صورتبهطبق نظر خبرگان  هاچالش و هاریسک دیگر

 های تحقیقمنبع: یافته

با استفاده از آزمون رتبه  سپاريبرونانتخاب شیوه مطلوب  هايتعیین معیار .0-9

 دارعالمت

از مقدار در نظر گرفته شده و بر حسب قدر مطلق مقادیرشان مرتب  هاگزینهدر این آزمون، تفاضل 

یی را که هارتبهمیانگین  آنهاند. اگر قدر مطلق دو یا چند تفاضل یکسان باشد، به هریک از شومی

ی مربوط به هارتبه T+یم. برای تشکیل آماره آزمون، دهمیند، تخصیص کنمیتوامان اشغال 

(. برای این آزمون دو فرضیه آماری 1932ی مؤمنم )آذر و کنیمیمشاهدات مثبت را با هم جمع 

 ذیل تعریف شد: شرحبه

0H آیدمین شماربهنظارت  سپاریبرون: هدف مربوطه جز اهداف اصلی بانک از. 

1Hآیدمی شماربهنظارت  سپاریبروننک از : هدف مربوطه جز اهداف اصلی با. 
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در نظر گرفته شد و بر این اساس هر یک از  4.1و عدد برش  2.21برای این آزمون سطح اطمینان 

آن را محاسبه  افزارنرمت مورد آزمون قرار گرفتند. بر این اساس اگر مقدار بحرانی که سؤاال

نیست و هدف مربوطه جز اهداف اصلی بانک  0Hآید، دلیلی بر رد  دستبه 2.21ید، بیشتر از نمامی

 2.21کمتر از  افزارنرمو در صورتی که مقدار بحرانی خروجی  آیدمین شماربهنظارت  سپاریبروناز 

نظارت بر تسهیالت  سپاریبرونرد شده و هدف مربوطه جز اهداف اصلی بانک از  0Hباشد، 

 .استتحقق آن  دنبالبهواقع منفعتی است که بانک هرچه بیشتر مشارکت مدنی خواهد بود و در 

 

اهداف بانک از  نامهپرسش  دارعالمتبراي آزمون رتبه  SPSS افزارنرمخروجي  .1ل جدو

 نظارت سپاريبرون

 نتیجه آزمون مقدار بحراني اهداف

 رد فرضیه صفر 13197 هاهزینه کاهش

 صفر رد فرضیه 13101 عملیاتي کارایي بهبود

 پذیرش فرضیه صفر 2.211 دیگر خدمات و هافعالیت بهبود روی بر بانک تمرکز

 پذیرش فرضیه صفر 1.222 هاطرح موقع به تکمیل

 پذیرش فرضیه صفر 2.412 محاسباتی اشتباهات کاهش

 با مراوده طریق از بانک کارشناسان دانش ارتقا و کسب

 نظارت خدمات هدهندارائه یهاشرکت
 پذیرش فرضیه صفر 2.129

 پذیرش فرضیه صفر 2.234 نظارت فرآیند استانداردهای شدن ترروشن

 و موارد در آنان استفاده و ناظرین وقت آزادسازي

 دیگر يهامکان
 رد فرضیه صفر 13199

 اقالم بعضی گرفتن نادیده اعالم قبیل از عملیاتی ریسک کاهش

 هاطرح
 پذیرش فرضیه صفر 2.213

 رد فرضیه صفر 13101 تسهیالت گیرنده منديرضایت افزایش

 پذیرش فرضیه صفر 2.421 هاطرح موقع به تکمیل

 های تحقیقمنبع: یافته
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جمله اهدافی است که طبق مطالعات از  و بهبود کارایی عملیاتی از هاهزینهاهدافی چون کاهش 

طور که ند. همانکنمی سپاریبرونی را فرآیندکه  است هاسازمانجمله اهداف اکثر قریب به اتفاق 

ند. آیمید این دو هدف از جمله اهداف مهم بانک به حساب شومیمشاهده  افزارنرمدر خروجی 

وقت ناظرین که با هدف تمرکز بانک بر دیگر وظایف خود ارتباط تنگاتنگی دارد نیز  آزادسازیهدف 

ات مؤسساز جمله اهداف بانک شناسایی شده است. در نهایت رضایت گیرنده تسهیالت که برای 

بیشتر جز اهداف بانک محسوب گشته است. این اهداف  تأکیدخدماتی الزم و حیاتی است جهت 

آورد  دستبهنظارت  فرآیند سپاریبروناز  بایستمیقل منافعی است که بانک جز حدا اولیه مشخصاً

بر بهبود  ترجزئیهای کار و افع و منافع دیگر و با تعیین سازتا بعد از آن با استفاده از همین من

 اجرای تسهیالت مشارکت مدنی متمرکز شود.

که  دارعالمت، طبق آزمون رتبه سپاریبرونبرای تکمیل نگاهی جامع به انتخاب الگوی مطلوب 

نظارت محقق  سپاریبرونی هاریسکیی که برای بانک جز هاریسکپیش از این توضیح داده شد، 

ی انتخاب الگوی مطلوب قرار گرفت. در این صورت شیوه مطلوب معیارهاشده بود نیز جز 

چه بیشتر به منافع مورد انتظار خود دست خواهد آمد که بانک هر دستبهبر این اساس  سپاریبرون

 چه بهتر مدیریت نماید.ی مواجه شده را هرهاریسکیابد و 

 

ي هاریسک نامهپرسش دارعالمتبراي آزمون رتبه  SPSS افزارنرمخروجي  .7ل جدو

 نظارت سپاريبرونشده از کسب

 نتیجه آزمون مقدار بحراني هاریسک

 پذیرش فرضیه صفر 2.499 بانک و مشتری اطالعات امنیت رفتن دست از

 رد فرضیه صفر 13110 نظارت فرآیند روي بر بانک کنترل رفتن دست از

 پذیرش فرضیه صفر 2.111 بانک توسط قانونی تعهدات و قانون نقض

 خدمات هدهندارائه شرکت به بانک شدید وابستگي

 نظارتي
 رد فرضیه صفر 13101

 پذیرش فرضیه صفر 2.144 مدیریتی یهاپیچیدگی افزایش

 های تحقیقمنبع: یافته
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ریسک مورد سنجش ریسک از دست رفتن کنترل  1طور که در جدول فوق مشخص است، از همان

یی هاریسکین ترمهماز  کنندهتأمیننظارت و ریسک وابستگی بانک به شرکت  فرآیندبانک بر روی 

 گونهاینهایی پیش رود که کمتر دچار الگوواجه شده است و باید به سمت است که بانک با آن م

نظارت به شرکت مشاوره در سال  فرآیند سپاریبرونگردد. با توجه به اینکه قانونی بودن  هاریسک

و نتایج نیز گویای این  کندمیتصویب شده است، ریسک نقض قوانین بانک را تهدید ن 1911

 .استحقیقت 

 

 نامهپرسشروایي و پایایي  .0-0

 موضوع. باشد گیریاندازه ابزار 1روایی بهبود برای خوبی کمک تواندمی خبرگان و کارشناسان نظر

 ارزشبی را علمی پژوهش هر تواندمی نامتناسب هاییگیراندازه که دارد اهمیت جهت آن از روایی

که  اینامهپرسشپژوهشی با  براساسگام اول با جلساتی با خبرگان و  نامهپرسشرو از همین. سازد

قرار گرفته است انجام گردید. طبق نظر خبرگان برخی از کلمات و عبارات  تأییدروایی آن مورد 

 نظارت تغییر یافت و مواردی به آن اضافه گردید. فرآیندمتناسب با 

د، عبارت است از اینکه اگر شومیپذیری نیز تعبیر ه از آن به اعتبار، دقت و اعتمادپایایی ابزار ک

د در شرایط مشابه و در زمان شومیی که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته گیراندازهیک وسیله 

دیگر ابزار پایا یا  عبارتبهو مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. 

 ، نیایکسان برخوردار باشد )حافظ نتایجی و سنجش تکرارپذیرمعتبر ابزاری است که از خاصیت 

 از. شودمی برده کاربه مختلفی هایشیوه، گیریاندازه ابزار پایایی ضریب محاسبه (. برای1931

بیشتر باشد تا  2.2از  آمدهدستبهجمله روش آلفای کرونباخ که طبق این روش باید ضریب پایایی 

 با پایایی تعیین برای متداول هایافزارنرم از یکی SPSS افزارنرمقرار بگیرد.  تأییدپایایی مورد 

با  سپاریبرونشناسایی وضعیت مطلوبیت  نامهپرسشپایایی  .استکرونباخ  آلفای استفاده از روش

با استفاده  سپاریبرونشناسایی اهداف  نامهپرسشو پایایی  2.222عدد  SPSS افزارنرماستفاده از 

 دارد. هاپاسخآمد که نشان از پایایی  دستبه 2.129عدد  SPSS افزارنرماز 

نظارت بر  سپاریبرونی انتخاب شیوه مطلوب معیارهاها، نامهپرسشروایی و پایایی  تأییدبا 

ی دیگری عالوه بر گزینه هاگزینه بایستمیتسهیالت مشارکت مدنی مشخص گردید. در ادامه 

، شیوه مطلوب را مشخص کرد. در زیر آمدهدستبهی معیارهافعلی مشخص شود تا بتوان طبق 

 د.شومیپرداخته  هاگزینهبخش بعدی به نحوه انتخاب 

                                                                                                                   
 طراحی آن برای ابزار که خصوصیتی و ویژگی تواندمی موردنظر گیریاندازه ابزار آیا که است این مقصود از روایی1 

 ؟خیر یا کند گیریاندازه را است شده
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 سپاريبروني هاشیوهخصوص در هاگزینهشناسایي  .0-1

د توانمییی که هاگزینه بایستمیمورد استفاده در این پژوهش،  AHPی روش هاگزینهبرای تعیین 

نظارت باشد، شناسایی گردد تا با توجه به  فرآیند سپاریبروناز وضعیت الگوی فعلی  ترمطلوب

به این  یابیدستآید. برای  دستبهطبق نظر خبرگان  آنها، مطلوبت ترین آمدهدستبهی معیارها

است و  سپاریبرونبه سه منبع رجوع کرد. منبع اول ادبیات موضوع در حوزه انواع  توانمی هاگزینه

ی عقد مشارکت مدنی هاچالشی پیشین برای رفع هاپژوهششنهادات منبع دوم مراجعه به پی

ی پیشنهادی خبرگان در حوزه مرتبط با عقد مشارکت جهت بهبود هاگزینهاست. منبع سوم 

 . استی وضع فعلی بانک هاچالش

به  سپاریبرونو  سپاریدرون، سپاریبروند از بین سه حالت توانمیکلی سازمان  صورتبه

 مورد نظر خود را انجام دهد. فرآیندشرکت وابسته 

 واگذار گردد.  کنندهتأمینیا چند  کنندهتأمیند به یک توانمی سپاریبرون: سپاریبرون

و تعهد بیشتر  سپاریبرونیگانه سهولت مدیریت  کنندهتأمینبا  سپاریبرونمزیت 

 کنندهتأمینو تعطیلی ناگهانی  کنندهتأمین طلبیفرصتو ریسک آن  است کنندهتأمین

 مت،یگان در ارائه قکنندتأمین نیرقابت ب کنندهتأمینبا چند  سپاریبرون. مزیت است

توقف  عدمو  شده است یکه قو یاکنندهتأمین سکیاز ر اجتناب، و خدمات بهتر تیفیک

رفتن از دست و ریسک آن  است نشده بینیپیش یهادادیصورت بروز رودر خدمات تأمین

 عدمو  داریبه سازمان خر کنندهتأمینخصمانه  نگاه، تقاضا یاز حجم باال یناش فاتیتخف

گانی از کنندتأمیند به توانمی سپاریبرون. است کیاستراتژ یهمکار یبرا ییوجود مبنا

ی این حالت، این گزینه هاریسکو  هامزیتخارج کشور نیز واگذار گردد. صرف نظر از 

کلی یا  صورتبهد توانمی سپاریبرونی کشور مشاهده نشده است. هابانکگاه در هیچ

تمامی  سپاریبرونی هاریسکبرای کاهش  هاسازمانگزینشی نیز انجام شود. برخی 

یند تا از وابستگی خود به نمامیواگذار ن کنندهتأمینهای مورد نظر خود را به شرکت فرآیند

گان هیچ کنندتأمینکه در بازار بکاهند. همچنین درصورتی کنندهتأمینشرکت 

مورد رضایت سازمان خریدار نباشد، خود سازمان به توسعه این بازار با وارد  ایکنندهتأمین

بیش از  هابانکید. این راهبرد در نمامیکردن یک شرکت توانمند در حوزه مورد نظر اقدام 

 .آیدمیبه چشم  هاسازمانسایر 

 و شرایط موجود به  سپاریبرونی هاریسک: زمانی که سازمانی با موازنه مزایا و سپاریدرون

در خود سازمان مطلوبیت بیشتری دارد، از راهبرد  فرآینداین نتیجه برسد که انجام 

از تحقق  نانیاطم. مزیت این راهبرد کندمیصفر استفاده  سپاریبرونیا  سپاریدرون
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کاهش و معایب آن  کنترل گیریدست در، اطالعات یاز افشا یریجلوگ، مورد نظر تیفیک

از  رونیب یهاظرفیتاز  گیریبهره عدمی، پذیرانعطاف عدم، پذیریرقابتو  یاتیعمل ییکارا

ی تصمیم به فرآیند سپاریبرون. همچنین زمانی که سازمانی بعد از استی سازمان

 گرد را پیش گرفته است.راهبرد عقب ، اصطالحاًکندمی فرآیند سپاریدرون

 به شرکت وابسته  سپاریبرونمشارکتی(:  سپاریبرونبه شرکت وابسته ) سپاریبرون

مورد نظر خود را واگذار  فرآیند. سازمان به شرکتی استراهبردی بین دو روش فوق 

. استو در عین حال اداره آن مستقل از شرکت اصلی  استید که متعلق به خود نمامی

تسهیم ریسک و حرکت ، کنندهتأمینسازی اهداف سازمان خریدار و ش همسومزیت این رو

ی سازمان پذیرانعطافی آن عدم هاریسک( و ایشبکههای سازمانی نوین )به سوی ساختار

 .استو احتمال پیدایش تعارض  کنندهتأمینخریدار در تغییر 

مستقیم در غیر طوربههستیم که  سپاریبرونهایی از تعیین الگو دنبالبهدر منبع دوم 

د توانمیاشاره شده است و  آنهای عقد مشارکت مدنی به هاچالشی رفع هاپژوهش

خود بگذارد که در  تأثیرنظارت بر تسهیالت مشارکت مدنی را نیز تحت  فرآیندی هاچالش

 جدول زیر به آن اشاره شده است.

 

 يهاکارراهو  هاچالشي هاپژوهشمنتج از  سپاريبروني هاشیوه .8ل جدو

 عقد مشارکت مدني

 پیشنهادي کارراه
اشاره  سپاريبرونالگوي 

 مستقیم(شده )غیر

ي جزئي کارهاساز و 

 اشاره شده
 منبع

 يگذاسرمایه يهاصندوق لیتشک

 لیتشک ایو  هابانکوابسته به 

مستقل  يگذارسرمایه يهاصندوق

 هابانکاز 

 به شرکت وابسته سپاریبرون

به بازار  سپاریبرون

 گانکنندتأمین

 

 یاحمد

و  یآبادیحاج

 یبهاروند

(1913) 

 يگذارسرمایهشرکت  کی تأسیس

 يه اعتبارمؤسستوسط 
 به شرکت وابسته سپاریبرون

مردم با  ارانهیاخذ 

در  یگذارسرمایههدف 

 یقالب مشارکت حقوق

پور و نظر

 انیکشاورز

(1934) 

 يپروژه محور ط يهاصندوقکمک 

تقاضا، نظارت و  يسر مرحله بررس

 هابانکبه  هیو تسو يحسابرس اجرا و

 التیتسه حیصح يدر اجرا

 يمشارکت

به بازار  سپاریبرون

 گانکنندتأمین

 به شرکت وابسته سپاریبرون

شریک کردن 

 در هاصندوق

در  بانک یهافعالیت

 التیتسه یاعطا

نظرپور و 

 (1932) اینیلطف

 تحقیقهای منبع: یافته
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د. تمامی گردمیاشاره شده در مصاحبه با خبرگان ذکر  سپاریبرونهایی از در نهایت به الگو

نظارت را به  فرآیند سپاریبرونهایی که در مدیریت شعب بانک مشغول به فعالیت بودند، ارزیاب

به روش گذشته بودند.  فرآیندستند و خواهان بازگشت آن به بانک و انجام دانمینفع بانک ن

 فرآیند سپاریبرونخصوص میزان ضرورت ی که از مدیران ارشد بانک درسؤالهمچنین در رابطه با 

صفر و یا روش  سپاریبرون. دادمیضرورت باالیی را نشان ن هاپاسخنظارت پرسیده شد، میانگین 

سای شعب، ایده از رؤ . در مصاحبه با یکیاستگذشته بانک انعکاس نظرات این طیف از خبرگان 

شرکت نظارتی زیر نظر بانک مطرح گردید. بدین صورت که این شرکت جزئی از بانک باشد  تأسیس

رئیس دایره ارزیابی و رئیس  تأییدو در عین حال اداره آن مستقل باشد. این ایده همچنین مورد 

به شرکت وابسته منعکس کننده این الگو  سپاریبروننیز قرار گرفت. گزینه  هاطرحدایره بررسی 

دارد و در عین  کنندهتأمین، بانک کنترل بیشتری بر روی شرکت سپاریبرون. در این شیوه است

 سپاریبرونو  سپاریدرون. این گزینه به نوعی حالتی ما بین استحال مدیریت آن مستقل از بانک 

کامل را مطرح  سپاریبروندیگری، ایشان ایده د. همچنین در مصاحبه با خبره شومیدر نظر گرفته 

به شرکتی که نظارت بر مصرف را انجام  بایستمی هاطرحساختند. بدین منظور که بررسی فنی 

ونه انحراف در تسهیالت و یا گگوی هرواگذار گردد تا به این صورت آن شرکت پاسخ دهدمی

تعامل  دلیلبهبه شرکت وابسته،  سپاریبرونشدن تسهیالت باشد. برای تحقق این ایده، گزینه معوق

د تحقق یابد. در مصاحبه با یکی از مدیران شعبه توانمیزیاد بانک با شرکت و اعتماد بیشتر بانک، 

دو پارامتر  عنوانبهرا  هاهزینهو کاهش  فرآیندهای استان تهران، ایشان دو پارامتر افزایش سرعت 

با  سپاریبرونبرشمردند. بانک با انتخاب گزینه  سپاریرونبمهم برای بانک جهت انتخاب الگوی 

د به توانمیگان در ارائه خدمت به سازمان خریدار، کنندتأمینرقابت بین  علتبه کنندهتأمینچند 

گان بیشتر، میزان ریسک از دست دادن کنندتأمینآنکه وجود  علتبهاین مهم دست یابد. همچنین 

ی شناسایی هاریسکو این ریسک یکی از  دهدمینظارت را افزایش  فرآیندکنترل بانک بر روی 

د توانمین کنندهتأمین، تعداد بیش از دو استنظارت توسط خبرگان  فرآیند سپاریبرونشده در 

انجام داده بودند، به ( 4222که سوهایمی و همکاران )نظر گرفته شود. همچنین در پژوهشی در

 اشاره کرده بودند. کنندهتأمینحالت مطلوب قرارداد بین بانک و دو 

ی عقود مشارکتی هاچالشی پیشنهادی جهت رفع هاکارراه، سپاریبرونبا توجه به ادبیات انواع 

 د.گردمیذیل استخراج  شرحبه سپاریبرونشیوه  2و نظر خبرگان، 
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 نامه نهایي از خبرگاني پرسشهاگزینهبراي  سپاريبروني هاشیوهانواع  .8ل جدو

 توضیح سپاريبرونشیوه 

 سپاريدرونصفر یا  سپاريبرون

 پیشین()روش 

نظارت بر تسهیالت  فرآیندبانک طبق روال گذشته، با جذب نیروی الزم 

 نکند. سپاریبرونرا  فرآیندمشارکت مدنی را انجام دهد و این 

 یگانه کنندهتأمینبا  سپاريبرون

 )روش فعلي(

نظارت بر  فرآیندجهت انجام  کنندهتأمینبانک مانند روش فعلی فقط از یک 

 تسهیالت مشارکت مدنی بهره ببرد.

گان کنندتأمینبا  سپاريبرون

 چندگانه )روش پیشنهادي(

نظارت بر تهسیالت  فرآیندجهت انجام  کنندهتأمین 4بانک همواره از 

های ، پروژههاشرکتهره ببرد. با توجه به رضایت از هریک از مشارکت مدنی ب

صورت عدم رضایت از یک واگذار نماید و در ترمطلوببیشتری را به شرکت 

گان جایگزین کنندتأمینجدی آن را با شرکت دیگری از بازار  طوربهشرکت 

 نماید.

به شرکت وابسته یا  سپاريبرون

 شراکتي سپاريبرون

 پیشنهادي()روش 

نظارت بر تسهیالت مشارکت مدنی در احداث  فرآیندبا توجه به اینکه تخصص 

شرکتی  تأسیسد با توانمی، استساختمان و مسکن در دست خود بانک 

( را به این شرکت بسپارد. این هاطرحطور بررسی فنی نظارت )و همین فرآیند

 .استشرکت وابسته به بانک در اداره خود از استقالل کافی برخوردار 

 های تحقیقمنبع: یافته

  

نظارت بر تسهیالت مشارکت  سپاریبرونی انتخاب شیوه مطلوب معیارهابا مشخص شدن 

 را تنظیم نمود.  AHPروش  براساسمدل نهایی پژوهش  توانمی، هاگزینهمدنی و تعیین 

 

 سپاريبرونتعیین شیوه مطلوب  .0-1

بندی مطلوبیت چند گزینه با توجه به یک سری معیار هایی که برای اولویتیکی از بهترین روش

های مختلفی که خود شامل مدل است 1(MADM)چند شاخصه  گیریتصمیموجود دارد، روش 

 ین شیوه برگزیده شده است.ترمطلوببرای انتخاب  4AHPاست. با توجه به مطالعات گذشته مدل 
د توانمیروبرو است،  گیریتصمیمبا چند گزینه و شاخص  گیریتصمیماین روش هنگامی که عمل 

ند و شومیبندی اهمیت رتبه براساس معیارها(. در این روش ابتدا 1911 ،پورمفید باشد )اصغر

 ند.شومی بندیرتبهارجحیت  براساس هاگزینهسپس 

 

 

                                                                                                                   
1 Multiple attribute decision making 

4 Analytic hierarchy process 
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 AHPساخت مدل سلسله مراتبي  .0-1-0

سلسله مراتبی از عوامل و  صورتبه گیریتصمیمد و هدف از شومیتعریف  مسألهدر این مرحله 

د که از شومید. بدین منظور از درخت تصمیم استفاده شومیتصمیم ترسیم  دهندهتشکیلعناصر 

است. در سطح دوم  گیریتصمیمسه سطح تشکیل شده است: سطح اول شامل هدف کلی 

 ند.آیمیی تصمیم هاگزینهقراردادند و در آخرین سطح نیز  گیریتصمیمی معیارها

 

 
 مدل سلسله مراتبي پژوهش .9ل شک

 های تحقیقمنبع: یافته

 

نظارت عملیاتی  سپاریبرونانتخاب شیوه مطلوب 

 تسهیالت مشارکت مدنی

 هاریسک اهداف
ت
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سپاری با برون

 کننده یگانهتأمین

 )روش فعلی(

با  سپاریبرون

گان کنندتأمین

 چندگانه

 )روش پیشنهادی(

به  سپاریبرون

 شرکت وابسته

 )روش پیشنهادی(

صفر  سپاریبرون

 )روش پیشین(

ی
تگ

بس
وا

 
ک

بان
 به 

ت
رک
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پذیرد هایی صورت میمقایسه هاگزینهو  معیارهابا تکمیل مدل سلسله مراتبی پژوهش دو به دو بین 

 د.شومیکه در ادامه این مقایسات زوجی تشریح 

 

 AHPدر روش  ي زوجيهامقایسه .0-1-0

ند و متناسب با کنمیرا دو به دو بایکدیگر مقایسه  معیارهادر این مرحله خبرگان ابتدا تمامی 

 ند.دهمیاهمیت هر معیار بر معیار دیگر طبق جدول راهنمای ذیل امتیازی را نسبت 

 AHP نامهپرسش يجدول راهنما .01ل جدو

 

کرده و را با توجه به درنظر گرفتن یک معیار با یکدیگر مقایسه  هاگزینهدر مرحله بعد خبرگان 

ای که ارجحیت بیشتری بر دیگر گزینه دارد امتیازی را نسبت طبق جدول فوق به هر گزینه

 .دهدمی

 

 AHPتحلیل نتایج روش  .0-1-9

ی بندجمعد. برای گیرمیصورت  Expert Choice افزارنرمتحلیل نظرات خبرگان با استفاده از 

از مجموع  هاگزینه بندیرتبهد. در نهایت، شومینظرات خبرگان از میانگین هندسی نظرات استفاده 

ی نظرات نرخ بندجمع. در هر مرحله از آیدمی دستبه هاگزینهدر وزن  معیارهاضرب اهمیت حاصل

کمتر از  بایستمی هاپاسخ تأییدمحاسبه شده که این نرخ جهت  افزارنرمتوسط  هاپاسخناسازگاری 

 آید. دستبه 2.1

 

 نتایج تحقیق .9

طراحی گردید. برای این  AHPمدل  براساسنامه نهایی پژوهش با توجه به نتایج گام اول، پرسش

و چهار گزینه تعیین شد. این روش دارای دو مرحله  هاگزینهمدل هفت معیار برای تعیین مطلوبیت 

د و در شومینسبت به یکدیگر مشخص  معیارها. در مرحله اول طبق نظر خبرگان اهمیت است

اهمیت 

)ترجیح( 

 یکسان
 بینابین

 اًنسبت

مهم 

 )مرجح(
 بینابین

مهم 

 بینابین )مرجح(

 خیلي

مهم 

 )مرجح(
 بینابین

 کامال

مهم 

 )مرجح(

0 9 1 7 8 
4 2 1 1 
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د. در ادامه نتایج هر مرحله آمده شومیمشخص  عیارهامنسبت به  هاگزینهمرحله دوم ارجحیت 

 است.

 

 معیارهامقایسه زوجي  .9-0

را نسبت به  معیارهانامه نهایی، از خبرگان خواسته شد اهمیت هریک از در مرحله اول از پرسش

مقایسه زوجی بین  41 1معیار وجود داشت، طبق فرمول 2یکدیگر مشخص کنند. با توجه به اینکه 

شده و  EC افزارنرمتوسط هر یک از خبرگان انجام می گرفت. نظر خبرگان وارد  بایستمی معیارها

 .استذیل  شرحبهانجام شده است  افزارنرمکه محاسبات آن توسط  معیارها بندیرتبه

 

 
 تیاز جهت اهم معیارها بنديرتبه يبرا EC افزارنرم يخروج .0ر نمودا

 های تحقیقمنبع: یافته

 

ین ترمهمنظارت از جمله  فرآیندطور که در نمودار فوق مشخص شده است، کارایی همان

لعات پیشین این حقیقت که با توجه به مطا است گیریتصمیمی با اهمیت بانک در خصوص معیارها

دارند تا کاهش هزینه.  تأکیدبر خالف گذشته بیشتر بر کارایی  هاسازمانسازد که را مشخص می

گیرنده تسهیالت نیز با توجه به ماهیت بانک که سازمان خدماتی است و حیات آن وابستگی رضایت

یی شناسایی شده است که بانک باید بر معیارهاین ترمهمشدیدی به رضایت مشتریانش دارد، از 

روی آن تمرکز نماید. با توجه به اینکه بانک تخصص کافی در زمینه نظارت بر تسهیالت مشارکت 

داث مسکن و ساختمان را دارد، ریسک وابستگی از اهمیت کمتری نسبت به ریسک کنترل مدنی اح

                                                                                                                   
1 (n*(n-1))/2 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

کنترل بانک بر روی فرایند

کارایی عملیاتی

رضایت تسهیالت گیرنده

وابستگی بانک به تامین کننده

هزینه

انعطاف پذیری در جذب ناظرین مورد نیاز

وقت ناظرین

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            27 / 34

http://mieaoi.ir/article-1-924-fa.html


 سیدمحمدجواد طباطبایي، پرستو محمدي .../ سپاري نظارت عملیاتيارزیابي برون                                           000

، است 2.1کمتر از  هاپاسخ 1شناسایی گردیده است. با توجه به اینکه ناسازگاری فرآیندبانک بر روی 

 .استی فوق مورد قبول هاپاسخ

 

 معیارها براساس هاگزینهمقایسه زوجي  .9-0

مقایسه با یکدیگر با توجه به  در هاگزینهنهایی خبرگان به ارزیابی  نامهپرسشدر مرحله دوم از 

گرفت، مورد مقایسه قرار می بایستمیکه چهار گزینه فتن یک تک معیار پرداختند. از آنجانظر گردر

معیار وجود داشت، در کل تعداد  2مقایسه باید انجام می گرفت و با توجه به اینکه  1برای هر معیار 

 معیارهاخالصه و برای تمامی  طوربهمقایسه در این مرحله توسط هر خبره انجام گرفته است.  24

 .استدر نمودار ذیل قابل مشاهده  هاگزینهارجحیت 

 

 
 براي هر معیار هاگزینه بنديرتبه .0ر نمودا

 های تحقیقمنبع: یافته

                                                                                                                   
1 inconsistency 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

وقت ناظرین کارایی هزینه رضایت 

تسهیالت 

گیرنده

انعطاف پذیری

در جذب 

پرسنل

ک وابستگی بان

ن به شرکت تامی

کننده

ر  کنترل بانک ب

روی فرایند

(روش پیشین)برون سپاری صفر 

(روش فعلی)برون سپاری با تامین کننده یگانه 

(روش پیشنهادی)برون سپاری با تامین کنندگان چندگانه 

(روش پیشنهادی)برون سپاری به شرکت وابسته 
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 هاگزینهکه در گام اول محاسبه شده است و ترجیح  معیارهادر نهایت با توجه به اهمیت هریک از 

 .استذیل  شرحبه سپاریبروننسبت به هر معیار، اولویت مطلوبیت الگو های 

 
 معیارها يبا توجه به در نظر گرفتن تمام سپاريبرون يهاگزینه بنديرتبه .9ر نمودا
 های تحقیقمنبع: یافته

 

که وضعیت  کنندهتأمینبا یک  سپاریدروند گزینه شومیطور که در جدول فوق مشاهده همان

سو با نتایج گام اول خوردار است و هماز کمترین ارجحیت بر دهدمیرا نشان  سپاریبرونفعلی 

ی هاگزینهدست نیافته است.  سپاریبرونکه بانک از این شیوه به حداکثر منفعت خود از  است

 ترمطلوبی هاگزینه عنوانبهمشارکتی  سپاریبرونگان چندگانه و کنندتأمینبا  سپاریبرون

د. با توجه به اینکه نرخ ناسازگاری انشدهانتخاب  سپاریبروننسبت به وضعیت فعلی  سپاریبرون

 د.گردمی تأییداست صحت نتایج  آمدهدستبه 2.29

 

 ي مختلفهابخشمقایسه نظر خبرگان در  .9-9

سپاری نظارت بر تسهیالت مشارکت خصوص تعیین شیوه مطلوب برونخبرگانی که نظراتشان در

ی هابخشای بین نظر خبرگان در د تا مقایسهانشدهدسته تقسیم بندی  2مدنی اخذ شده بود به 

 آید. دستبهمختلف 

 

 

 

 

 

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35

(روش پیشنهادی)برون سپاری به شرکت وابسته 

…روش )برون سپاری با تامین کنندگان چندگانه 

(روش پیشین)برون سپاری صفر 

(روش فعلی)برون سپاری با تامین کننده یگانه 
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 ي مختلفهابخشنظر خبرگان در  براساس هاگزینه بنديرتبه .00 جدول

 هاگزین

 نظر خبرگان براساس هاگزینهي هارتبه
میانگین 

بخش  رتبه

 ارزیابی

بخش 

 اعتباری

بخش 

 شعب

دیگر 

 1هابخش

 4.21 2 9 9 1 سپاريدرون

 هکنندتأمینسپاري با برون

 یگانه
2 2 2 9 9.21 

 کنندهتأمینسپاري با برون

 چندگانه
9 1 4 1 1.21 

سپاري به شرکت برون

 وابسته
4 4 1 4 1.21 

 های تحقیقمنبع: یافته

 

 کنندهتأمینسپاری با طور که در جدول فوق آمده است، دو روش پیشنهادی برونهمان

سپاری بیشترین ارجحیت را در ی برونهاشیوهسپاری به شرکت وابسته در بین چندگانه و برون

خصوص مقایسه . دراستاند و از این رو با نتایج کلی پژوهش هماهنگ آورده دستبه هابخشتمامی 

بخش  9و وضعیت گذشته بانک، خبرگان  استیگانه  کنندهتأمینسپاری با وضعیت فعلی که برون

تسهیالت توسط خود بانک  رزیابی، اعتباری و شعب به ارجح بودن روش گذشته بانک که نظارت برا

خصوص بر آورد نظر خبرگان در بخش ارزیابی به است معتقد هستند. این ارجحیت در شدهانجام می

 .نددانمی ترمطلوبسپاری )روش گذشته( را از هر نوع شیوه برون سپاریدرونحدی است که شیوه 

 

 گیرينتیجه .0

نظارت بر تسهیالت مشارکت مدنی بانک مورد مطالعه مشخص  سپاریبروندر بررسی وضعیت فعلی 

یافته و با توجه به کاهش زمان گیرنده تسهیالت دستبه منفعت افزایش رضایت شد که بانک نسبتاً

دست یافته است. اما در باقی منافع مورد  نظارت به افزایش کارایی نظارت نیز نسبتاً فرآینداجرای 

. کندمیرا مشخص  سپاریبرونانتظار نتیجه مطلوبی کسب نشده است و لزوم بازنگری در اجرای 

                                                                                                                   
 بخش بازرسی، وصول مطالبات و حسابداری1 
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که بانک با دو ریسک از دست رفتن کنترل  دهدمینشان  سپاریبرونهمچنین تجربه بانک از این 

این دو  بایستمید که شومیتهدید  کنندهتأمیننظارت و وابستگی بانک به  فرآیندبانک بر روی 

 ریسک مدیریت گردد.

هدف  1نظارت پرداخته شد.  سپاریبروندر ادامه به بررسی اولویت اهداف بانک مسکن از 

 ی دیگر، کاهش هزینه، افزایش کاراییهامکانوقت ناظرین و استفاده از آنان در موارد و  آزادسازی

ی در جذب ناظرین مورد نیاز متناسب با پذیرانعطافگیرنده تسهیالت و عملیاتی، افزایش رضایت

 حجم فعالیت بانک شناسایی گردید.

در مورد الگوی مطلوب  گیریتصمیمخصوص شده از گام قبل درمعیار شناسایی 2توجه به با

با  سپاریبرون(، سپاریدرونصفر ) سپاریبرون) سپاریبرونگزینه برای  2و شناسایی  سپاریبرون

به شرکت وابسته یا  سپاریبرونو  کنندهتأمینبا چند  سپاریبرون)وضعیت فعلی(،  کنندهتأمینیک 

به شرکت  سپاریبرونگرفته شده نشان داد که گزینه  کاربه AHPمشارکتی( روش  سپاریبرون

ی هاگزینه. استاز بیشترین ارجحیت بر خوردار  معیارهاوابسته نسبت به در نظر گرفتن تمامی 

یگانه به  کنندهتأمینبا  سپاریبرونصفر و  سپاریبرونگان چندگانه، کنندتأمینبا  سپاریبرون

( هانیز در بین اهداف )منفعت معیارهاخصوص اهمیت بندی شدند. درترتیب ارجحیت اولویت

شناخته شدند و از بین دو  ترمهمگیرنده تسهیالت از دیگر موارد افزایش کارایی عملیاتی و رضایت

با  کنندهتأمیننظارت نسبت به ریسک وابستگی بانک به  فرآیندریسک، ریسک کنترل بانک بر روی 

 اهمیت بیشتر شناسایی گردید.
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