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 چكيده
ريزی و ارزيابی است که بر رابطه اهداف و نتايج ريزی بر مبنای عملکرد نوعی سیستم برنامهبودجه

دی های عملکرشاخص بر اساسهای مختلف ريزی، بخشنمايد. در اين نوع بودجهدی تأکید میعملکر

گیری اندازهپاسخگو بوده و منابع نیز بر اساس اولويت و نتايج قابل  راهبردیدر راستای اهداف 

 عنوانبهنیز  هابانکدر اقتصاد،  ريزیبودجهشوند. با توجه به نقش فزاينده اين نوع تخصیص داده می

د و سنجش میزان ريزی منابع، ارزيابی عملکرنیازمند بودجه هاسازماننهادهای مالی همانند ساير 

ريزی بر مدل پويای بودجهپژوهش حاضر با هدف توسعه  لذاتحقق اهداف استراتژيک خود هستند. 

 ایبودجهو متوازن اثرات  جانبههمهارزيابی  منظوربهمبنای عملکرد با رويکرد کارت امتیازی متوازن 

پويا  سازیشبیهاست. اين پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی با رويکرد  شدهانجام يک بانک تجاری در

 20در افق زمانی پوياسازی سازی کارت امتیازی متوازن و شبیهو مبتنی بر دو مرحله اصلی پیاده

-مدل مالی بودجه عنوانبهيک مدل پويا  کنندهارائهنتايج  .است اجراشده1410الی 1390ساله از سال 

و ساير  هاهزينهآمدها و سپرده و تسهیالت، در هاینرخاعمال هرگونه تغییر در  باقابلیتريزی بانکی 

عملکرد  بینیپیشسازی پیامدهای آن در افق زمانی و بر بانک به همراه شبیه زابرونپارامترهای 

تواند بودجه بر مبنای عملکرد خود را مبتنی بانک می، يک يافتهتوسعهمدل  بر اساسلذا است.  متوازن

و  دهای آن نسبت به تعديل بودجهتدوين و با اعمال تغییرات احتمالی و کنترل پیام راهبردیبر اهداف 

 
 گیریهای نوین در تصمیمپژوهش

 125-88، صص1399پاییز   ،3 شماره ،5 دوره
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 خود اقدام کند. مديريت عملکرد 

 

، سازیشبیهپويا،  هایسیستمبر مبنای عملکرد، کارت امتیازی متوازن،  ريزیبودجه: واژگان كليدي

 صنعت بانکداری 

 

 مقدمه -1
و ملی المللی ريزی در سطح بینروش بودجه عنوانبهريزی بر مبنای عملکرد امروزه، بودجه

ريزی افزوده وری و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجهارتقای بهرهو  قرارگرفته موردتوجه

د مجموعه تحت تأثیر عملکرخود ترين ابزارهای توسعه است که بودجه يکی از مهم .]1[است

، تالش ردگی و پیچیدگی فراگرد بودجهگیرد. با توجه به گستاز عوامل قرار می ایگسترده

 رغمبهسفانه أمت. ]2[ برای شناسايی عوامل مؤثر بر آن، از اهمیت به سزايی برخوردار است

، اشتهقرار دريزی بر مبنای عملکرد سالیان متمادی در دستور کار که استقرار نظام بودجهآن

که مؤسسات مالی اين مهم در . ]3,4[ نیست بخشتيرضاو  افتهینتحققکامل  رطوبهتاکنون 

صادی در رشد و شکوفايی اقت و روندترين نهادهای اقتصادی يک کشور به شمار میمهم

 از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است.،  ]5[ستهاگرو رشد و توسعه آن

ترين نهادهای بازار مالی ايران به دلیل عدم گسترش بازارهای مالی مهم عنوانبهها بانک 

اند. همچنین ها از سوی ديگر، از کارايی مطلوبی برخوردار نبودهاز يک سو و ملی بودن بانک

 ]6[ اندهای کشور ايجاد نمودههايی را در بقا و توسعه توانايی بانکفرآيندهای جهانی چالش

 یطورکلبه. ديافزایم هاريزی بانکتوجه به ساختار عملکرد و نظام بودجه بر ضرورت و اين

برنامه عملیاتی از يک سو  عنوانبهکه به علت ارتباط ضعیف میان بودجه  توان اشاره کردمی

سنتی، قابلیت الزم را برای حمايت از  ها از سوی ديگر، نظام بودجهژیو اهداف و استرات

جهت آگاهی از  هر سازمان .]6[ د بانک در دو بخش عمده کارايی و اثربخشی را نداردعملکر

های پیچیده و پويا نیاز مبرم به نظام در محیط ژهيوبهمیزان مطلوبیت کارکردهای خود 

-گیری اهداف در يک دوره زمانی میبه اندازه ینوعبهد ارزيابی عملکرعملکرد دارد.  ارزيابی

مدت، شوند و دستیابی به اهداف در کوتاهمی استفادهپردازد که آيا منابع درست و کارا 

های شیوه .]۷[ دهدهای بلندمدت ياری میها و استراتژیسازمان را در دستیابی به برنامه
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. بديهی است است يافتهتوسعهها بانک ژهيوبهها د سازمانعملکر مختلفی جهت ارزيابی

 های نوين شده استسیستممنجر به توسعه های سنتی ارزيابی نواقص و کمبودهای سیستم

روش کارت  قرارگرفتهکه مورد استقبال نوين های ارزيابی عملکرد ترين روشاز جامع. ]۸,9[

ها را تحت د کلیه بخشاستراتژی، عملکر مبنای که بر ]10,11[ است (1BSC)امتیازی متوازن

پیشرفت در و میزان موفقیت  وها، اهداف و بودجه مقايسه را با برنامه و آندرآورده  نظارت

  .نمايددستیابی به اهداف استراتژيک را ارزيابی می

ها از گردد که مديران واحدد هنگامی اجرا میمبنای عملکر ريزی برکه بودجه میدانیم

های خود از درخواست پشتیبانید، جهت توجیه و در زمینه عملکر شدهاستخراجهای داده

رسی و تحلیل رفتار يک سیستم ابزاری جهت بر پويااز سوی ديگر سیستم . ]1[استفاده کنند 

. ]12[ پويايی موجود در آن است بر اساسزمان با توجه به روابط علی و معلولی و  ولدر ط

 صورتبهتواند که می بزار تحلیلی مديريتی ياد نموديک ا عنوانبهتوان می پوياهای از سیستم

يک  عنوانبهکارت امتیازی متوازن  قرار گیرد. مورداستفادهد ارزيابی عملکرنظام  مکمل

ساختاری  (،2PBBد)مبنای عملکر ريزی برد در راستای بودجهارزيابی عملکرمجموعه جامع 

ابزاری جهت  پوياسیستم نموده و های بانک و سیستم مديريت فراهم برای ارزيابی استراتژی

 ه به روابط علی و معلولی و پويایزمان با توج ولسیستم در طاين  بررسی و تحلیل رفتار

  .استآن  اصرعن

( 3BSCDسازی سیستم پويا متکی بر کارت امتیازی متوازن)با شبیهتوان می

خیر مابین عملیات أت صیتشخعدمچون کمبود صالحیت اعتبار، ارزيابی مدل  های محدوديت

برای هريک از  حدنصابريزی استراتژيک و تعیین د، نارسايی برنامهعملکر بر و آثار آن

، يک بستر مناسب جهت ارزيابی پوياسازی اهداف استراتژيک را برطرف نمود. زيرا شبیه

نمايد. بدين ترتیب، ها فراهم میدی و قوانین تصمیم مناسب با اين معیارمعیارهای عملکر

 کهیدرصورتنمايد. های مختلف میرا قادر به تست و آزمايش سناريوگیران تصمیم

-میو اعتبار آن احراز گردد؛  اجراشدهسازی پويای بانک متکی بر کارت امتیازی متوازن مدل

مبنايی برای ايجاد شده و ايجاد بازخورهای الزم  باموجب کنترل عملیات سازمان  تواند

سازی متکی با شبیه رونيازا. کندفراهم بندی در ساختار بودجهمديريت با نگاه پیشرو 

 
1 Balanced Scorecard 
2 Performance Based Budgeting  
3 Dynamic Balanced Scorecard 



 1399 پاییز ،3 شماره ،5 دوره ـــــــــــــــــــــــــــــــــ گیری نوین در تصمیم هایپژوهش             

91 

ان به تست و آزمايش کردن انواع سناريوهای مختلف مربوط به اهداف تومی BSCبر

ژوهش بدين ترتیب پ .]13[ افزودريزی بودجهپرداخت و بر کارايی مدل سازمان استراتژيک 

 مبتنی برد يک بانک تجاری ريزی بر مبنای عملکرسازی مدل پويای بودجهبه شبیهحاضر 

ه چارچوبی برای تبیین مدل ائپژوهش ار اين هدف اصلی .پردازدکارت امتیازی متوازن می

 وازن در قالب يک سیستم پويا استد با رويکرد کارت امتیازی متمبنای عملکر ريزی بربودجه

 مسئلهشرايط پیچیدگی عوامل و ريزی را با توجه به بودجه مسئلهپويايی موجود در ذات و 

وان اهداف پژوهش حاضر را به شرح زير تمی درنهايتگیرد. در نظر میدر طول زمان 

 خالصه نمود.

د بانک د و عملکرريزی بر مبنای عملکرشناسايی پويايی و روابط بین متغیرهای بودجه

 در قالب کارت امتیازی متوازن

شدهريزیبرنامهبانک در افق د ريزی بر مبنای عملکرسازی مدل پويای بودجهشبیه 

های مطلوب بانک در قالب راستای تحقق استراتژی توسعه سناريوهای ممکن در

 دريزی بر مبنای عملکربودجه

 ی برريزدر ادامه در بخش دوم به بررسی ادبیات مرتبط با کارت امتیازی متوازن، بودجه

شناسی وشربخش سوم  شود. سپسهای مرتبط پرداخته میقه پژوهشعملکرد و سابمبنای 

بار مدل اعتسازی، بخش چهارم به ارائه مدل شبیه در ادامه وپويا را تشريح  فرضیه و مطالعه

 يافتهتوسعهبخش پنجم با خالصه کردن سناريوهای  درنهايت. پردازدمیتشريح نتايج آن و 

   خواهد پرداخت. بندیجمع به

 

 ادبيات پژوهش  -2
 ارزيابی عملكرد  -1-2

ای که معیارهای های مديريت يکپارچهبا درك نیاز به سیستم 4(2001کاپالن و نورتن )

توازن را قرار دهد، مفهوم کارت امتیازی م موردتوجهد کمی سنتی و کیفی را ارزيابی عملکر

به عمل مطرح کردند. کارت امتیازی متوازن  ه چارچوبی جهت تبديل استراتژیئبا هدف ارا

 مشتريان، فرآيندهای داخلی و رشد و يادگیری مالی، ديدگاهمان را از امکان بررسی ساز

 
4 Kaplan and Norton  
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  .]14 [سازدمی ريپذامکانبرای مديران 

نفع نقطه های ذیهای گروه: ديدگاه مالی به دلیل ارتباط مستقیم با خواستهديدگاه مالی•

های فرآيند و در برخی اند. گرچه شاخصهای کنترلی قرار گرفتهتمرکز مديريت و فعالیت

أثیر است، اما ت ديدگاه مالی ازجملهمباحثی  رندهیدربرگهای مربوط به کارکنان مواقع شاخص

قطه ناين ديدگاه  درواقعاست،  قرارگرفته موردتوجهتر کم سازمانها بر روی اهداف مالی آن

ق موفقیت سه ديدگاه ديگر از طري تيدرنهاشروعی برای شناسايی سه ديدگاه ديگر بوده و 

 .]15[ گرددگیری میاين ديدگاه اندازه

شامل هد و درا توضیح می سازماننوع نگاه مشتريان به اين منظر  ديدگاه مشتريان:•

معیارهای رضايت مشتريان، نظرات مشتريان، جذب مشتريان، زمان برای پاسخگويی به 

 ، است. نیاز مشتريان تيدرنهامشتريان، سهم بازار، قابلیت سودآوری مشتريان و 

است که با ايجاد  سازمانبعد متمرکز بر عملیات درون  اين ديدگاه فرآيندهاي داخلی:•

 شیپبهمشتری و با افزايش ثروت سهامداران، ديدگاه مالی را  ارزش برای مشتريان، ديدگاه

دهد و تمرکز آن را توضیح می اثربخشبرای انجام کار  ازیموردنبرد. اين منظر اقدامات می

 .]16,1۷[ د فرآيندهای داخلی استبر عملکر

 شدهنییتعاهداف بلند تحقق  کنندهنیتضم: منظر رشد و يادگیری يادگيريو رشد ديدگاه •

 .]15[ مالی استدر منظر فرآيندهای داخلی، مشتری و 

 

 مبناي عملكرد بر ريزيبودجه  -2-2

گردد که محیط سازمانی به يک محیط ابزار استراتژيک از زمانی آغاز می عنوانبهبودجه 

متالطم و آشفته مبدل شد و پیچیدگی تصمیم و تغییر و تحوالت بنیادی و خودجوش در 

امروزه برخورداری از يک . ]1۸[ ريزی استراتژيک را در مديريت پديد آوردمحیط، برنامه

سازمان عملیات  لک دربردارندهکه و عامل استراتژيک ابزار  عنوانبهبودجه خوب و کارآمد 

ضروری  ،در برگیرد اندازچشم ها را در سیرها و فعالیتاز نتايج، برنامه ایمجموعهباشد و 

های ها تمامی فعالیتزيرا سازمان ؛ها استها و سازمانشاهرگ حیاتی دولتو  ]19[ بوده

ريزی در سیستم بودجه ازآنجاکه .]20,21[ دهندمیخود را در چهارچوب قواعد بودجه انجام 

نابع ناديده گرفته مجويی و بازدهی سنتی عوامل مهمی چون اثربخشی، کارايی، صرفه
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های مديريت بهتر بودجه . يکی از راه] 11 [شدبه اتالف منابع می ناگزير منجر ،شدندمی

ی مبنا بری يزربودجه .ريزی سنتی استبودجه یجابهمبنای عملکرد  براستفاده از بودجه 

 مورداستفادهر محوجهينتی يزرجهدبوو پیامدها ی مبنا بری يزرجهدبا بو معناهمد عملکر

 (1شامل:  ريزیهای بودجه. با بررسی ادبیات موضوع انواع شیوه]20,21[ ستا قرارگرفته

( 4، ريزی بر مبنای صفربودجه( 3، یابرنامهريزی بودجه( 2، ريزی افزايشیبودجه

مبنای عملکرد  ريزی بردر اين رابطه بودجه. ]22 [شوندمی ريزی بر مبنای عملکردبودجه

مورد ريزی و ارزيابی است که بر رابطه بودجه هزينه شده و نتايج نوعی سیستم برنامه

های شاخص اساس برهای سازمان ريزی، بخش. در اين بودجه]23 [نمايدتأکید می انتظار

مبنای عملکرد ابزار مؤثری است که بین منابع  . لذا بودجه بر]24[ هستندپاسخگو  یدعملکر

هدف نهايی درنتیجه . ]1۸[ سازدها ارتباط منطقی برقرار میمصرفی و نتايج برنامه

بر د کمک به اتخاذ تصمیمات عقاليی درباره تخصیص منابع مبنای عملکر ريزی بربودجه

را در طول زمان  سازماند( )عملکر انتظارقابلاست که نتايج  سنجشقابلپیامدهای  اساس

تواند کمک شگرفی نموده پويا می یسازمدلدر اين خصوص ساختار  .]25,26 [نمايدمنعکس 

-سازی نمايد. لذا توسعه مدل پويای بودجهای را شبیهو نتايج حاصل از تصمیمات بودجه

 .باشدتواند بسیار سودمند ريزی می

 

 پيشينه پژوهش -2-3

خود سازی تر پژوهشی به پیادهريزی، کمدر حوزه بودجه شدهانجامهای با بررسی پژوهش

نظر تکنیکی و ريزی از مپرداخته و اغلب به بودجه سازماناز نگاه درون  بودجه

در  شدهانجامهای . در ادامه به شرح مختصری از پژوهشنگاه شده استشناسی آسیب

 شود.ه میاشارمبنای عملکرد و کارت امتیازی متوازن  ريزی برحوزه بودجه

ريزی بر سازی بودجهمدل مفهومی از چگونگی پیاده ارائه( به 13۸9امیرخانی و همکاران)

نمودند و اشاره  هد با اتخاذ رويکرد پويايی سیستم در يک بانک تجاری پرداختمبنای عملکر

سازی، تکنولوژی اطالعات، قوانین و یت علمی و فنی کارکنان، تمايل پرسنل به پیادهظرف که

سازی، ارتباطات، منابع و ساختار بانک از گذاران به پیادهمقررات پشتیبان و تمايل قانون

. در اين راستا ]2۷[ مبنای عملکرد برخوردارند ريزی بربودجه یسازادهیپای در اهمیت ويژه
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( به بررسی تأثیر عوامل مدل الماس شامل شش فاکتور مديريت 1392) و ترابی نیا ايرج پور

در د، مديريت تغییر، نظام پاسخگويی و انگیزش ريزی، مديريت هزينه، مديريت عملکربرنامه

عوامل اين د سازمان و تعیین میزان تأثیر هريک از مبنای عملکر ريزی براستقرار نظام بودجه

( به پژوهشی تحت عنوان طراحی مدل سیستمی 1394) . فالح تفتی و همکاران]2۸ [پرداختند

های نرم و پويا ای با رويکرد سیستمد در توزيع اعتبارات منطقهعملکر بر مبنایريزی بودجه

ريزی ( مشکالت بودجه1396) . مالکی و همکاران]29[ پرداختند يزد بودجه استانطراحی به 

و سه دسته عوامل محیطی، عوامل را بررسی عملیاتی در بانک رفاه کارگران استان يزد 

نمودند. نتايج حاصل از اين  اشارهسازی موانع پیاده عنوانبهساختاری و عوامل انسانی را 

را بر موانع ترين تأثیر ترين و عوامل محیطی کمپژوهش نشان داد که عوامل ساختاری بیش

( با هدف 1394) دريجانی و همکاران .]24 [اندداشتهريزی عملیاتی و مشکالت بودجه

ريزی عملیاتی در شعب بانک رفاه به بندی عوامل مؤثر بر عدم استقرار نظام بودجهرتبه

را معرفی ترتیب، عوامل مديريتی، انسانی، مهارتی، زيرساختی، بانکی، محیطی، و فرآيندی 

 در بانک ريزیبودجهبه کاربردهای متعدد ( 2019) 5آرتز. در پژوهش آرنولد و ]3[ دنمودن

با يکديگر تناقض دارند. در  بعضاًبلکه  شتهندا یخوانهمبا يکديگر  لزوماًکه  اشاره شد

د ريزی عملیاتی و ارزيابی عملکرهم برای برنامه زمانهم طوربهها ها، بودجهبسیاری از بانک

گیری از با بهره (2019) . پژوهش مورو و همکاران]22[ گیرندقرار می مورداستفاده

بینانه، مشکالت فراروی بازيگران بانکی در تنظیم بودجه گرايی واقعهای نظريه ساختبینش

به بررسی تأثیر استفاده از  (2019) 6. لی و وانگ]11[ د را توضیح دادمبتنی بر عملکر

. همچنین ]30[ هتلداری پرداختند وکارکسبد در عملکر مبنای های توزيع بر بودجه برکانال

سازی راهکاری برای پیاده عنوانبهد را ( ابزارهای تحلیل عملکر201۸) سروات و همکاران

-سازی بودجهبه شبیه (2002) ۷و پتی جون . گريزل]9[ ه نمودندئد اراعملکر بر مبنای بودجه

 . طباطبايی و همکاران]31[ عملکرد با رويکرد پويايی سیستم پرداختند بر مبنایريزی 

د، نظام انگیزشی و های ارزيابی عملکردی، نظامهای شفاف عملکر( وجود شاخص139۷)

يزی رالزامات نظام بودجه عنوانبهرا  های اطالعات مديريتیپاسخگويی و توسعه سیستم

های ريزی عملیاتی، شاخصبودجه یسوبهمعرفی نمودند. همچنین با بررسی مسیر حرکت 

 
5 Arnold&Artz 
6 Lei&Wang 
7 Grizzle and Pettijohn  
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( به 139۷) . نمازی و همکاران]1۸[ ترين عوامل معرفی نمودندکلیدی عنوانبهدی را عملکر

مطالعات قبلی پرداخته و اشاره داشتند که  بر مبنایريزی عملیاتی های بودجهشناسايی چالش

 باشندريزی میموانع اجرای بودجه عنوانبهای، رفتاری و عوامل ساختاری مینهعوامل ز

کارهای مطرح جهت استفاده و مديريت بهتر ( يکی از راه139۷) . در پژوهش ترابی]23[

 حدادی در ادامه. ]21 [ريزی سنتی مطرح شدبودجه یجابه یاتیبودجه عملبودجه استفاده از 

ها و مديريت سود در گمرکات ريزی عملیاتی بر مديريت هزينهبودجه ( به بررسی تأثیر139۷)

سازی سیستم ( پیاده1396) . ابويی اردکان و همکاران]20[ استان آذربايجان غربی پرداخت

کارت امتیازی متوازن را پیشنهاد و بیان کردند که  بر یمبتند عملکر بر مبنایريزی بودجه

گردد که از بیانیه آغاز می دید، با توسعه معیارهای عملکرعملکر بر مبنایريزی بودجه

فرآيند به با تنظیم معیارها، گردند. مأموريت، اهداف مرتبط و برنامه استراتژيک استخراج می

در  ی،دهای عملکرنمايد که شامل استفاده از دادهد حرکت میسمت مديريت عملکر

 .]6[ گیری استتصمیم

-میکه از آن جمله  شدهانجامهای متعددی امتیازی متوازن نیز پژوهشدر حوزه کارت 

سازی کارت يک مدل پويا برای شبیه ارائه( با عنوان 13۸9) بیگلری و توان به پژوهش طلوعی

ر ب درنهايت .]13 [های کارآمد اشاره نمودامتیازی متوازن با هدف دستیابی به استراتژی

-شناسی آن در نظام بودجهو پويايیمطالعات صورت گرفته نقش ارزيابی عملکرد  اساس

 بر مبنایبودجه  توان نتیجه گرفت توسعهمی لذا. شودمیعملکرد روشن  بر مبنایريزی 

يابی مدل کارآمد برای ارزيک  یریکارگبهدر طول زمان و رفتار سازی عملکرد نیازمند شبیه

 .استنتايج عملکردی 

 

 شناسی پژوهشروش -3
مدل پويای مدل  ارائهاز نوع کاربردی با ماهیت توصیفی بوده که با هدف حاضر پژوهش 

در عملکرد يک بانک تجاری با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن  بر مبنایريزی بودجه

اين در  مسئلههای حل گام است. شدهانجام 1410لغايت 1390مبنای از سال سالهستیبافق 

تعريف فرضیه پويا و رسم نمودارهای علت و ( 2، مسئلهتعريف  (1از:  اندعبارترويکرد 

طراحی و آزمون  (5، تعیین اعتبار مدل و تحلیل حساسیت( 4رسم نمودار جريان، ( 3معلولی، 
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ريزی برنامه 1های جدول گامدر  قالب  سه فاز اصلیاين پژوهش در  .  لذا ]32 [هاسیاست

 139۷ تا 1390هایهای سری زمانی سالاز داده سازیشبیه. جهت ارزيابی رفتاری مدل شد

آوری اطالعات سری زمانی از طريق گزارشات . جمعاست شدهاستفاده)هشت سال( 

در خصوص همچنین انجام پذيرفت.  موردمطالعهانک بو اطالعات موجود  منتشرشده

 استفادهبانک در قالب جلسات گروه کانونی  یفی از نظر خبرگانک یو پارامترها هاشاخص

 منظوربهدرنهايت . ]33[ است قرارگرفتهيید أمورد ت هاساير پژوهشدر که اثربخشی آن  شد

که در ادامه  اندشده کار گرفتههبهای متعددی آزمون ،اعتبارسنجی ساختاری و رفتاری مدل

 تشريح خواهند شد. 
 

 مراحل اجرايی پژوهش 1جدول 
 

 هااقدام مراحل اجرايی  

 فاز نخست

 ساخت مدل عملكردي

ها و متغیرهای تأثیرگذار در شناسايی شاخص

 ريزی با رويکرد کارت امتیازی متوازنبودجه

 هاشاخص. مطالعه و استخراج 1

 بانک هدف راهبردی. بررسی اهداف کالن و 2

 گذارتأثیرو متغیرهای  هاشاخص. انتخاب 3

 کارت امتیازی متوازن. تبیین مدل اولیه 4

 بررسی عمیق ادبیات موضوع

استفاده از روش جلسات گروه 

 بودجه بانک خبرگانکانونی با 

 فاز دوم

 ساخت مدل پويا

 بر مبنایريزی های مدل بودجهتعیین اجزا و چارچوب

 تعیین مرز مدل پويا -عملکرد و کارت امتیازی متوازن

های موجود و بررسی مدل

برگزاری جلسات گروه کانونی با 

 بودجه بانکخبرگان 

های ها و توسعه فرضیهشناسايی روابط بین متغیر

 پويا

بررسی ادبیات موضوع و طوفان 

 فکری

ريزی با کمک سازی بودجهطراحی مدل پويای شبیه

 ونسیم افزارنرم

مدل  ، علت و معلولیروابط توسعه 

 جريان و انباشت

 فاز سوم:

اعتبار سنجی مدل و 

توسعه و تحليل 

 سناريوها

 انواعو اجرای  شدهیطراحاعتبارسنجی مدل 

 اعتبارسنجی یهاتست
 اعتبارسنجی  یهاآزمونانجام 

و توسعه  شدهحاصلتحلیل حساسیت مدل 

 های آتیسناريو

مرتبط و  هایتوسعه سناريو

ه از مدل دبررسی آن با استفا

 شدهیسازهیشب
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 پديده پويا -3-1

کارهای مناسب در مقابل يافتن راه و پذيرفتن ،شدنمواجهدغدغه صنعت بانکداری امروز ايران 

ه بتوان منافع سهامداران کاست  یاگونهبههای موجود های اقتصاد کالن کشور و بحرانچالش

و  موردمطالعههای بانک از فعالیت چند سالد. با توجه به گذشت موگذاران را حفظ نو سپرده

است که روند سودآوری رشد سابق خود را  قرارگرفته موردنظرورود به دوران بلوغ، اين نکته 

 باألخصو درآمدها  سود خالص. عدم تمرکز بر روند داردنداشته و تهديدهايی را به دنبال 

داری، کارهای بهینه در اين راستا در فضای رقابتی صنعت بانکدرآمدهای غیرمشاع و يافتن راه

های ابالغی بانک نرخ سود سپرده درهرصورتکه  گذارانسپردهسهم سهامداران به نسبت 

های اخیر، است و به عبارتی طی سال افتهيکاهشکنند؛ مرکزی ج.ا.ا. و مصوب را دريافت می

که اشاره  طورهماناگرچه نبوده است.  صرفهبهمقرونگذاری در بانک جهت سهامداران سرمايه

 است. شدهدادهکاذب با عملیات ارزی و نرخ تسعیر ارز پوشش  صورتبهشد اين سود خواهد 

-بودجه بانک شناسايی و در مدل یبر سودآورگذار تأثیرهای اخصشدر پژوهش حاضر لذا 

تا بدين ترتیب پس از بررسی و ارزيابی مدل، امکان تحلیل  اندشدهاعمالعملکرد  بر مبنایريزی 

بدين و بهبود روند فرآيندهای اجرايی و عملیاتی بانک جهت مديران تصمیم گیر فراهم گردد. 

 قرارگرفتهحلقه پويا مدنظر  ترينمهم عنوانبهحلقه سود خالص و روابط علی معلولی آن ترتیب 

بانک در راستای  راهبردیهدف  عنوانبهای آتی هسال سود خالصو با توجه به تخمین 

دو نوع درآمد مشاع و  ازجملههای موجود، تمامی عوامل مولد سود خالص پوشش اثرات بحران

مدل حاضر شامل  ۸نقاط مرجع. به عبارتی اندقرارگرفته یسازمدلو  یموردبررسغیرمشاع 

ضروری است جهت بررسی  . بديهی واستهای بانک ، درآمدهای بانک و هزينهسود خالص

ات در کاهش تأثیرو  شدهاعمالای حلقه جداگانه عنوانبهمولدهای هرکدام  ،هادرآمدها و هزينه

درآمدهای مشاع  .اندشدهای در حلقه سود خالص مطالعه های درآمدی و هزينهو افزايش نرخ

. حلقه است یگذارهيسرما و هادر ساير بانک یگذارسپردهطايی، بانک شامل درآمد تسهیالت اع

، به عبارتی اعطای تسهیالت با استها در ارتباط مستقیم با حلقه سپرده تسهیالت اعطايی

پذيرد. ضمناً درآمدهای غیرمشاع شامل انین بانک مرکزی ج.ا.ا. انجام میو قو هانسبترعايت 

-که در هرکدام از حلقه استو معامالت ارزی و ساير درآمدها  درآمد کارمزدها، نتیجه مبادالت

 
8 Reference Mode 
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اند. درآمدهای هشدهای مولد شناسايی و در مدل اعمال های مرتبط با اين نوع درآمد نیز دارايی

خدمات گشايش اعتبارات اسنادی و  نامه،بانک، عمدتاً از محل صدور ضمانت کارمزد

. جهت اندرفتهگکه در مدل پژوهش، تمامی اقالم اين نوع درآمدها مدنظر قرار  الکترونیکی است

نامه و اعتبارات ات میزان ضمانتتأثیرنامه و اعتبارات اسنادی از بررسی کارمزد ضمانت

است.  شدهگرفتههای مصوب بهره يکی از اقالم حلقه تسهیالت اعطايی و نرخ عنوانبهاسنادی 

 بوده ارزد افزايش و کاهش قیمت های ارزی و روناز فعالیت گرفتهنشئتنتیجه مبادالت ارزی 

سود  ازجملههای بانک بر مدل پژوهش دارد. از سوی ديگر، هزينه یامالحظهقابلات تأثیرکه 

 زی شده است.ساها مدلهزينه در حلقه سپرده ترينمهم عنوانبهگذاران پرداختی به سپرده

ها الوصول و ساير هزينههای اداری عمومی، مشکوكهزينه ازجملهها ساير هزينههمچنین 

الوصول يکی از اقالم حلقه تسهیالت های مشکوكاند. بديهی است هزينهمدنظر قرار گرفته

بوده است و از طريق  موردمطالعهاعطايی و ناشی از مطالبات و تسهیالت غیرجاری بانک 

های اداری و عمومی . هزينهاستگذار تأثیرها روابط علی معلولی حلقه تسهیالت در حلقه هزينه

اند. شدههای آتی در مدل اعمال کارکنان نیز بر مبنای عملکرد واقعی بانک و برنامه هایو هزينه

-با توجه به قوانین و دستورالعملبانک  عملیاتیپژوهش، تمامی فرآيندهای  شدهیطراحدر مدل 

 .اندگرفتههای موجود مدنظر قرار 

 

 فرضيه پويا -3-2

 سازمدلهای مسئله است که محصولی از بینش دهندهحیتوضپويا همان تئوری اولیه  فرضیه

 نظريه( با هدف درك ساختار سیستم یجابهرويکرد با يک مسئله ) گريدعبارتبهباشد. می

 و بر بودجه مؤثراست که بین عوامل پويا در اين پژوهش آن فرضیه .  ]34[ شودشروع می

 . بهوجود دارد يیمعلولی پويا ، رابطه علیدر قالب متوازن مالی و غیرمالی سازمان عملکرد

ای که تحقق عملکرد مطلوب با کنترل و مديريت مناسب بر عوامل بودجهگفت  توانیمعبارتی 

 ابد.تواند در قالب يک مدل پويا توسعه يبوده و می یابیدستقابلدر قالب يک پديده پويا 
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 توسعه كارت امتيازي متوازن در ساختار مدل پويا -3-3

ارزيابی عملکرد بانک از چهار منظر کارت امتیازی متوازن  منظوربهاشاره گرديد که 

بانک را در قالب سناريوهای آتی در  یابودجه یهااستیساست تا بتوان  شدهاستفاده

 پويا های متعددی در ساختار مدلرزيابی نمود. بدين منظور از شاخصساختار مدل پويا ا

 .باشندمیاست که به شرح زير  شدهگرفتهبهره 

و  ردیگیمهدف نهايی در نظر  عنوانبهحداکثر کردن ثروت سهامداران را : منظر مالی

د مالی به چه نتايج و دستاور درنهايتاهداف ساير وجوه  زیآمتیموفقکند که اجرای تعیین می

و ی سود خالص، جمع درآمدها )مشاع هاشاخصمنجر خواهد شد. در اين پژوهش 

 ی منظر مالی در ساختارهاشاخص عنوانبهپول  شدهتمامها و بهای غیرمشاع(، جمع هزينه

 .اندشدهمدل لحاظ 

کند. بر توانايی سازمان در جذب و حفظ و نگهداشت مشتريان تمرکز می: منظر مشتري

های های دريافتی از مشتريان، سپردهسپرده میانگینبازار بانک، ی سهم هاشاخصبنابراين 

های منظر مشتری مدنظر قرار شاخص عنوانبهتسهیالت اعطايی  میانگین، متیقگران

 .اندگرفته

 های ای ارزی، سپردهههای سپردهدر اين پژوهش شاخص: داخلی يندهايفرآمنظر

نشانگرهای  عنوانبه( 9NPL) و نسبت مطالبات معوقدريافتی  های، کارمزدمتیقارزان

 اند.مدنظر قرار گرفتهو اصلی فرايندهای داخلی 

سازد تا ظرفیت خود را برای نوسازی سازمان را قادر می: منظر رشد و يادگيري

های خود توسعه ظرفیتگذاری بانک در تضمین نمايد. در اين پژوهش میزان سرمايه بلندمدت

های آموزش، میزان درآمدهای غیرمشاع، میزان هزينهبدين ترتیب . است قرارگرفتهمدنظر 

. الزم به ذکر انتخاب شدندهای اين منظر شاخص عنوانبهو اعتبارات اسنادی  نامهضمانت

و درآمدهای نامه و گشايش اعتبارات اسنادی ، که میزان افزايش در صدور ضمانتاست

ر راستای اهداف که فرآيند آموزش، رشد و يادگیری بانک د آن است نشانهغیرمشاع 

های حوزهدانشی بانک با درك درستی از مبانی  و کارکنان افتهيتحقق یخوببهبانک  راهبردی

در ساختار مدل کارت امتیازی  يافتهتوسعههای شاخص اند.برداشته یمؤثر یهاقدم ،مدنظر

 
9 Non-Performing loans 
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 اند. خالصه شده 2متوازن به شرح جدول 

 

 امتیازی متوازنکارت منتخب های ها و شاخصمنظر 2جدول 
 

 نشانگر در مدل شاخص منظر نشانگر در مدل شاخص منظر

لی
ما

 

    Net Profits سود خالص
  

لی
اخ

ي د
ها

ند
راي

ف
 

 Currency Deposits ارزی یهاسپرده

 Cheep-Price متیقارزانهای سپرده All Revenues جمع درآمدها

Deposits 

 Commissions کارمزددرآمدهای  All Expenses هاهزينهجمع 

 NPL Non-Performingشاخص Cost of Money Ratio پول شدهتمامبهای 

loans 

ي
تر

ش
م

 

 Bank Shares Ratio سهم بازار بانک

ي
ير

دگ
 يا

 و
شد

ر
 

 Train and Learn ی آموزشهاهزينه

Expenses 

 Non Joint درآمدهای غیرمشاع Average All Deposits هاسپردهمیانگین 

Revenues 

های سپرده

 متیقگران
Expensive-Price Deposits  نامهضمانتمیزان Letter of Garantees 

 Letter of Credit میزان اعتبارات اسنادی Average All Facilities میانگین تسهیالت

 

های در گام اول با مطالعه پژوهش فوق هایتوسعه شاخص منظوربهالزم به ذکر است 

های اثربخش و کارا در مدل عناصر و سنجهبر عملکرد،  مؤثرهای شاخص گرفتهانجام

 گرديد. در گام دوم، یبندجمعشاخص  56 ای تعدادشناسايی و از طريق مطالعه کتابخانه

های منتخب در چهار منظر طی چندين جلسه گروه کانونی بحث و امتیازدهی و با شاخص

کارت  شدهنيتدوگرديد. در گام سوم، مدل بندی رتبهن فريدم و آزمونکمک طیف لیکرت 

مراحل قبلی در جلسات نهايی مديران اجرايی ارشد مجدداً  بر اساسامتیازی متوازن 

در راستای اهداف کالن و افق بلندمدت بانک  هاو از میان شاخص قرارگرفته موردبحث

الغ ارات و واحدهای بانک ابانتخاب و مدل نهايی کارت امتیازی متوازن تبیین و به کل اد

 مستمر انجام پذيرد.  صورتبهها رديد تا مراتب پايش و کنترل سنجهگ
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 پژوهش يهاافتهي -4
 مدل پوياي نظام بودجه بانک -4-1

انک مبنا بريزی بر بودجه مؤثرتمامی اقالم پژوهش حقق هدف در راستای تاشاره شد که 

 هایشاخص یتمامبهعملکرد  بر مبنایريزی بودجهوابسته بودن با توجه  لذاقرار گرفت. 

-حلقه بیترت نيبدريزی اعمال شدند. مدل مالی در بودجه صورتبهاقالم کلیه ، سازمیتصم

شامل  های مدل حاضرحلقه ترينمهم. حاصل شدريزی بودجهنظام  در ساختار متعددیهای 

ه ب یسود پرداختها و حلقه سپردهدريافتی از محل تسهیالت،  حلقه تسهیالت اعطايی و سود

اع، ، حلقه درآمدهای مشاع و غیرمشبانکگذاری ، حلقه سپردهگذاریمشتريان، حلقه سرمايه

 سود خالصها و حلقه قه دارايیها حلحلقه کارمزدها، حلقه ساير درآمدها، حلقه هزينه

و  حاصلبانک  های مالیصورت بر مبناینظر جهت تدوين مدل موردهای دادهباشند. می

و ساير يکنواخت های نرمال، انتخاب پارامترهای تصادفی در مدل با استفاده از توزيع

 .حاصل شدکای مربع و  K-S آزمون ها مبتنی برپس از آزمون توزيع دادههای آماری توزيع

 

 و تسهيالت هاسپرده روابط علی و معلولی -4-1-1

 متیقگرانهای و سپرده متیقارزانهای اصلی سپرده دوطبقهشامل )منابع( های بانک سپرده

)سپرده  هاسپردهانداز و ساير )جاری(، پس های ديداریسپرده متیقارزانهای . سپردهاست

دار مدتقیمت يا گرانهای و سپردهاعتبارات اسنادی(  افتيدر شیپ، نامهضمانتنقدی 

تای راس. در شودرا شامل میساله( پنج )يک تاهای بلندمدت سپرده مدت وهای کوتاهسپرده

، متغیرهايی مانند میانگین هاسپردهبخش  بررسی روابط علی و معلولی بین متغیرهای

 نینچو هم هابه سپرده سود پرداختی و هزينهنوع به تفکیک  از مشتريان دريافتی یهاسپرده

خ ها، نرک، بدهی بانکهای بانها، سهم سپردهبانکساير های حجم نقدينگی کشور، سپرده

 اند.لحاظ گرديده (1شکل )ها و سپرده قانونی سپرده مؤثر

تسهیالت شامل دو دسته مصارف بانکی(  نيترعمدهها )تسهیالت بانکاز سوی ديگر، 

ين بخش، متغیرهايی علی و معلولی ا روابط جهت بررسی .استغیرجاری تسهیالت جاری و 

مطالبات غیرجاری، نرخ رشد امهال تسهیالت، تسهیالت  تسهیالت اعطايی، مانند میانگین

البات چنین ذخیره مطنامه و هماسنادی و میزان ضمانت، میزان اعتبارات الحسنهقرض
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الوصول، نسبت مطالبات غیرجاری، سود و جريمه الوصول، هزينه مطالبات مشکوكمشکوك

 قرار گرفتند. مدنظر  (1کل ش)تسهیالت، سهم تسهیالت بانک  مؤثردريافتی تسهیالت، نرخ 

 

 
 

 )الف( هاسپردهروابط علی و معلولی 

 
 

 )ب( روابط علی و معلولی تسهیالت
 

 و تسهیالت هاسپردهمعلولی  و روابط علی 1شكل 
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  هايیدارا روابط علی و معلولی -4-1-2

ا کت و يسسه، شرؤاز اموال، مطالبات و ساير منابع اقتصادی متعلق به يک م اندعبارتها دارايی

 ع آتیمناف بوده و يجادشده و قابلیت تبديل به پولمعامالت و عملیات مالی ا جهیدرنتشخص که 

هايی يیدارا شامل مشهودهای ثابت های بانک، دارايیيکی از طبقات مهم دارايیدارند. دربر را 

شامل  مشهودهای نادارايیو آالت و تجهیزات، اثاثیه و منصوبات مانند زمین، ساختمان، ماشین

 شودمشاهده می 2کل شکه در  طورهمانلذا . دهستناالمتیازها و سرقفلی افزارها، حقنرم

ين در اك های ثابت، نرخ افزايش و کاهش، نرخ استهالك و هزينه استهالیداراي متغیرهايی مانند

 های نزد بانکردهها شامل کلیه مطالبات و سپمطالبات از بانکهمچنین ند. شدلحاظ بخش 

و بات مطال بخششود. در اين دارايی در نظر گرفته می عنوانبهکه است ها مرکزی و ساير بانک

 وهای مربوطه ها و نسبتیها، افزايش و کاهش اين نوع دارايبانکساير نزد  یگذارسپرده

 امدر سهبانک گذاری ها، سرمايهديگر از دارايی ایدسته .شوندمیلحاظ درآمد حاصل از آن 

در  ، افزايش و کاهشهایگذارهيسرمامیزان  نیز بارهنيدرا. است بورسی و غیربورسی

 .شددر نظر گرفته آن ، میزان سود ناشی از هایگذارهيسرما

 

 
 )ب(معلولی مطالبات و روابط علی  )الف( هايیدارامعلولی و روابط علی 
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 )د( یگذارهيسرمامعلولی و روابط علی  )ج( ثابت یهايیدارامعلولی  و روابط علی

 

 هادارايیحلقه معلولی و روابط علی  2شكل 

 

 سود خالص روابط علی و معلولی -4-1-3

ها پس از کسر مالیات. در اين حلقه عبارت است از خالص درآمدها و هزينه سود خالص

ای هها، هزينهسپرده)سود پرداختی به  ها)درآمدهای مشاع و غیرمشاع( و هزينه درآمدها

. دلحاظ شدن 3شکل مانند ها( الوصول و ساير هزينهری و عمومی، هزينه مطالبات مشکوكادا

و بودجه بانک تجاری  راهبردیرکن اهداف  ترينمهم عنوانبه سود خالصافزايش 

درآمدهای مشاع شامل درآمد تسهیالت اعطايی، درآمد ، یطورکلبه. است موردمطالعه

ع شامل درآمدهای و درآمدهای غیرمشا یگذارهيسرماها و درآمد نزد بانک یگذارسپرده

 عنوانبهکارمزدهای دريافتی بانک ضمناً . است تسعیر ارز و سايردرآمد ارزی و  کارمزد،

و  نامهضمانت صدوراعتبارات اسنادی،  شامل کارمزددرآمدهای غیرمشاع  طبقه از نيمؤثرتر

، پرداخت هزينه مخارجی است که برای کسب درآمداز سوی ديگر،  .است خدمات الکترونیکی

و دار گذاری مدتهای سرمايهها شامل سود پرداختی به سپردهاست. هزينه شدهواقعيا 

 .است شدهگرفته در نظرالوصول و استهالك ی کارکنان، اداری، مطالبات مشکوكهاهزينه
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 )الف( روابط علی و معلولی درآمدها
 

 )ب( روابط علی و معلولی کارمزدها

  
 

 )ج( هاهزينهروابط علی و معلولی 
 

 )د(سودآوری  روابط علی و معلولی
 

 سود حلقه معلولیو روابط علی  3شكل 

 

مدل ، نمودار جريان ريزیلولی متغیرهای مدل بودجهپس از بررسی تمام روابط علی مع

متوازن های منتخب کارت امتیازی ، شاخصنموداراين د. در ش حاصل 4شکل به شرح پويا 

است. بديهی است اين  شدهدادهنمايش جريان مودار ناز  هانحوه محاسبه آن واعمال 

 . دنی مختلف پايش و بررسی خواهند شهای زماها در بازهشاخص
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 ريزی بر مبنای عملکرد بانکحالت جريان نظام بودجهمدل  4 شكل

 

 متغيرهاي كليدي تحليل روندو  سازيشبيه -4-2

که  139۷لغايت پايان سال  1390، مبدأاز سال متغیرهای کلیدی مدل سازی شبیه، روند ادامهدر 

يی روند پويااست.  شدهارائه بوده، پذيرامکانمالی  یهاصورت بر اساسدسترسی به اطالعات 

  .استدر اين دوره زمانی بانک  افتهيتحقق عملکرد با شدهیطراحمدل تطابق  ديمؤ متغیرها
 

 بانک و تسهيالت)منابع و مصارف( هاسپرده -4-2-1

هزار میلیارد  1۷0از مبلغ  موردمطالعههای بانک سپردهگردد ظه میمالح 5در شکل چنانکه 

های سپردهرسیده است.  139۷در سال  هزار میلیارد ريال ۸۷0به مبلغ 1390ريال در سال

 قیمتگران یهاسپرده. شودرا شامل می متیقارزانو  متیقگرانهای سپرده ترکیبی ازبانک 

هزار میلیارد ريال به  100که از حدود  (سالهپنجتا  سالهکي)های بلندمدت سپرده شاملنیز 

هزار  230هزار میلیارد ريال به  45از  مدتکوتاه یهاسپردهو  هزار میلیارد ريال 500حدود 

های ديداری، )سپرده متیقارزانهای همچنین سپرده .است افتهيشيافزا (5شکل )میلیارد ريال 
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هزار میلیارد ريال  35 مرزهزار میلیارد ريال به 10ها( از حدودانداز و ساير سپردهپس

هزار میلیارد ريال به  20حدود از  هارداختی به سپردهسود پهزينه ضمناً  .است افتهيشيافزا

 است. افتهيشيافزا 139۷ الی 1390هزار میلیارد ريال از سال  95 حدود
 

   
 )ج( بلندمدت یهاسپرده )ب( مدتکوتاهی هاسپرده )الف( هاسپردهمیانگین 

   
 )خ( هاسپردهسود پرداختی به  )ه( ارزی یهاسپرده )د( متیقارزان یهاسپرده

 

 بانک منابعروند پويايی  ۵شكل 

 

هزار میلیارد  150حدوددر خصوص تسهیالت اعطايی بانک، مبلغ ناخالص تسهیالت از 

 .(6)شکل  رسیده است 139۷هزار میلیارد ريال در سال  ۸50حدودبه  1390ريال در سال

درصد بوده  5.۸( در حدود NPL) مطالبات غیرجاری بانک شاخصکه گردد مالحظه می

لذا حفظ آن  .استيندی بانک در حوزه مصارف فرآهای شاخص ترينمهماز  نسبتاست. اين 

 میانگین چنین روندهم های پیش رو خواهد بود.يکی از اهداف آتی بانک در سال عنوانبه

طابق مهای مشهود و نامشهود ها و خالص دارايیگذاری بانک، مطالبات از ساير بانکسرمايه

 .است شدهحاصلواقعی  هایدادهبا 
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 )ج(مطالبات غیرجاری )ب(درآمد تسهیالت اعطايی ()الفتسهیالت اعطايیمتوسط 

   
 )خ( مشهود و نامشهود دارايی ثابت (ـ)ه هامطالبات از ساير بانک )د( یگذارهيسرمامتوسط 

 

 روند پويايی مصارف بانک ۶شكل

 

 ي بانکهاهزينهسودآوري، درآمد و  -4-2-2

. جمع درآمدهای بانک طی استها از درآمدهای بانک بانک حاصل کسر هزينه سود خالص

ال هزار میلیارد ري 145میلیارد ريال به حدود هزار 32از حدود  139۷الی  1390ی هاسال

زار ه 122هزار میلیارد ريال به  29چنین درآمدهای مشاع بانک از مبلغ و هم ۷مطابق شکل 

 ود ريال هزار میلیار 23یلیارد ريال به هزار م 3و درآمدهای غیرمشاع از مبلغ  میلیارد ريال

ريال و  هزارمیلیارد 125ريال به مبلغ  میلیاردهزار 22ها از مبلغ از سوی ديگر، جمع هزينه

د ريال میلیارهزار 12هزارمیلیارد ريال به مبلغ  2ی اداری و عمومی از مبلغ هاهزينهچنین هم

ود ار میلیارد ريال به حدهز 10حدود مالیات از پس از کسر  سود خالص درمجموعافزايش و 

 است.  افتهيشيافزا میلیارد ريالهزار 20
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 )ج( درآمدهای مشاع )ب( کل درآمدها )الف(سود خالص

   
 )خ( ی اداری و عمومیهاهزينه (ـ)ه هاهزينهکل  )د( درآمدهای غیرمشاع

 

 بانکروند پويايی سودآوری  ۷شكل 

 

 پوياسنجی مدل اعتبار -4-3

 اعتبارسنجی مدل پوياسازی رفتار آن در دو بخش قبلی، پس از توسعه مدل پويا و شبیه

و آزمون  10آزمون سازگاری مدل. است شدهانجامبه شرح ادامه مختلفی  یهابر آزمونمبتنی 

ونسیم صورت پذيرفت و اعتبار هردو مورد تصديق  افزارنرماز طريق  11سازگاری ابعادی

های مختلف مدل تحت قرار گرفت. سپس با توجه به پیچیدگی مدل در صنعت بانکداری، بخش

ی بررسی و نتايج جزئ صورتبهها تسهیالت و سپرده ازجمله شدهفيتعرهای عنوان حلقه

است که با واقعیت و  شدهاثبات ،اجزای مدل تفسیر گرديد و با آزمون بخشیِ هاآنحاصل از 

برای محاسبه مقادير مربوط به متغیرها، از توابع و  ازآنجاکههای تاريخی تطابق دارد. داده

، شدهفيتعراطمینان از صحت توابع  منظوربهاست،  شدهگرفتهروابط رياضی و عددی بهره 

آزمون حالت  یدر راستای بررس از نظر خبرگان و آزمون سازگاری توابع استفاده شد.

اطمینان از کارکرد صحیح مدل در شرايط واقعی صنعت بانکداری، مقدار  منظوربهتعادل و 

متغیرها در حالت طبیعی و تعادل صنعت بررسی و رفتار مدل با واقعیت متعادل و عادی 

 
10 Check Model  
11 Dimensional Consis tency  Test (Units Check)  
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 مؤثرگونه شوك و بحرانی، تحلیل و تأيید گرديد. در اين پژوهش عوامل بدون رخ دادن هیچ

لحاظ شدند و برخی متغیرهايی که باعث گسترش مدل  زادرونمتغیرهای  عنوانبهبر مدل 

و بدين  شدهگرفتهدر نظر  زابرون صورتبهشدند؛ بوده و از درون ساختار علی حاصل نمی

با تغییر  13آزمون و تأيید گرديد و در آزمون حالت حدی 12ترتیب کفايت مرزهای مدل

در افق زمانی نهايت رفتار منطقی مدل ر صفر، منفی يا بیمتغیرهای اصلی در مقادي

سازی مقايسه عملکرد مدل شبیه 14مشاهده شد. جهت آزمون بازتولید رفتار یموردبررس

 ۷و 6،5نمودارهای در بخش قبل  کهچنان 139۷لغايت  1390در بازهتاريخی  هایدادهشده و 

سازی شده، عالوه بر بازتولید رفتار مدل، برای اطمینان از نتايج شبیه. گرفت انجاممطرح شد، 

شاخص هرچه میزان تفاوت  اين بر اساساستفاده شد.  15از آزمون حداقل خطای مجذورات

. لذا باشندسازی قابل اعتمادتر میشبیهنتايج  ،سازی کمتر باشدهای واقعی و شبیهبین داده

ضمناً نتايج آزمون  .خواهد بودباشد خطای مدل کمتر  ترکينزدهرچه شاخص به صفر 

میزان اين شاخص  که ديگردجهت متغیرهای کلیدی مدل، محاسبه  16های خطامحاسبه ريشه

، شناخت منابع خطا و بینیپیش. با توجه به اهمیت خطا در حاصل شدعددی بین صفر و يک 

باشد. خطاهای بزرگ ممکن  مؤثرتواند در افزايش اعتماد به نتايج مدل بسیار کاهش آن می

های خطا از تصادفی در مدل باشد. برای تعريف ريشه هایدادهاست ناشی از پراکندگی زياد 

و آزمون تحلیل  RMSPE ،UTاست. نتايج آزمون شدهاستفادهآزمون تحلیل آماره تیلز 

 است.  شدهارائه 3آماره تیلز طبق اين شاخص جهت متغیرهای مدل به شرح جدول 

 

 ی اعتبارسنجیهاشاخص 3جدول 
 

 𝑼𝑻 𝑼𝒎 𝑼𝒔 𝑼𝒄شاخص 𝑹𝑴𝑺𝑷𝑬شاخص عنوان

 0.20 0.39 0.41 0.0۸ 24.۸9 هايیداراجمع 

 0.۷۸ 0.06 0.16 0.00 0.۷0 جمع ناخالص تسهیالت

 0.56 0.04 0.40 0.0۷ 20.1۸ هایگذارهيسرماجمع 

 0.45 0.53 0.02 0.00 ۷.05 هابانکجمع مطالبات از 

 0.32 0.01 0.6۷ 0.01 1.63 ثابت یهايیدارا

 
12 Boundary  Adequacy  Test 
13 Extreme Condition Test  

14 Behavior-Reproduction Test  

15 RMSPE= Root Mean Square Error of Approximation 
16 U-Theil’s  (UT) 
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 𝑼𝑻 𝑼𝒎 𝑼𝒔 𝑼𝒄شاخص 𝑹𝑴𝑺𝑷𝑬شاخص عنوان

 0.44 0.51 0.05 0.00 2.14 هاسپردهجمع 

 0.04 0.96 0.01 0.00 49.93 سود خالص

 0.24 0.11 0.65 0.02 9.04 جمع درآمدها

 0.24 0.04 0.۷2 0.03 9.19 درآمدهای مشاع

 0.93 0.05 0.02 0.00 39.۸۸ درآمدهای غیرمشاع

 0.۸1 0.10 0.09 0.01 21.1۷ جمع کارمزدها

 0.5۸ 0.06 0.36 0.01 2.۸6 هاهزينهجمع 

 

مدل طی زمان منطقی رفتار  1۷مدل یهاگام گیری با تغییر درخطای انتگرالدر آزمون 

 مقدارسعی شد با تغییر و حتی اعمال  . در خصوص آزمون رفتار نامتعارفمشاهده گرديد

رفتار  وبررسی نامتعارف در روند نمودارهای مدل تغییر  ،صفر جهت برخی از متغیرها

که مدل  عتبارسنجی مدل به تأيید رسیدضمناً پس از ا. مشاهده نشددر سیستم  نامتعارف

 استها ساير بانکقابل توسعه برای استفاده ان پارامترهای مدل با تغییر در میزسازی شبیه

  د.شانجام و تأيید  1۸و بدين ترتیب آزمون عضو خانواده
 

  141۰عملكرد بانک در افق  سازيشبيه -4-4

ورت پژوهش با رويکرد کارت امتیازی متوازن ص نيدر اسازی پويا توسعه مدل شبیه ازآنجاکه

ی مناظر عملکرد منتخبهای شاخص بر اساسسازمان را  یعملکردروند توان لذا می ،پذيرفت

پول،  شدهتمامروشن است که روند بهای  نمود. مالحظه ۸شکل به شرح  1410بانک در افق 

 حالنيباا. نداشته استها رشد چندانی خالف ساير شاخصو سهم بازار بانک بر NPL شاخص

است و در  شدهحاصلیر ارز عشاخص سود بانک روند افزايش داشته که به دلیل حلقه نرخ تس

 ادامه به تفصیل بررسی خواهد شد.

 

 

 
 

 
17 Time step 
18 Family -Member Test 
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 نمودار شاخص منظر نمودار شاخص منظر

مالی
 

 سود

 خالص

 )رشد(

 

فرآيند
 

 کارمزدها

 )رشد(

 

بهای 

 شدهتمام

 پول

 (کاهش)

 

NPL 
 (کاهش)

 

ی
شتر

م
 

سهم بازار 

 بانک

 )حفظ(

 

شد
ر

 

 آموزش

 )رشد(

 

 هاسپرده

 )رشد(

 

 درآمد

 غیرمشاع

)رشد با 

تأخیر 

 زياد(

 
 

 1410افقهای منتخب( )شاخص روند پويای کارت امتیازی متوازن ۸ شكل

 

 سناريوتحليل  -4-۵

، آزمايش، اصالح یبندصورت، یسازمفهومپويايی سیستم با گذر از مراحل مختلف  یهامدل

حاصل و با  بخشتيرضامدلی  نکهيازاپس. شوندیمرفت و برگشتی ايجاد  صورتبهو پايش 

های ارزيابی سیاست منظوربه شد، يابیهای مختلف بررسی و اعتباراستفاده از آزمون
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مدل  بر اساسبانک هدف های در ادامه مجموعه سناريو گیرد.قرار می مورداستفادهمختلف 

 .است شدهیبررسسازی حاصل شبیه

 

 ات سود و زيان ناشی از تسعير ارزتأثيرسناريو حذف  -1-۵-4

زی ساشبیهبسیار زياد نرخ تسعیر ارز و شرايط تورمی موجود در کشور،  تأثیربا توجه به 

را  و سود خالص مدل با احتساب اثرات نتیجه مبادالت ارزی، روند درآمدهای غیرمشاع

 يیزداتورمشده امکان  سازیدهد. در مدل شبیهنمايی )با رشد نمايی ارز( نشان می صورتبه

ه با حذف نتیجلذا بینی کرد. های آتی پیشتوان قیمت ارز را در سالوجود ندارد و نمی

 در. شودصل میحاهای ارزی عملکرد بانک با حذف فعالیت ،ت ارزی در اين سناريومبادال

با حذف درآمدهای ارزی که خارج از فعالیت که شود مالحظه می 1410 2روند  9شکل 

 الير اردیلیمهزار  110به  الير اردیلیممیلیون  6.1سود احتمالی بانک از  است،عملیاتی بانک 

با  الير اردیلیمهزار  ۷9به  الير اردیلیممیلیون  4.5از همچنین درآمدهای غیرمشاع بانک  و

سهم عمده درآمد بانک از  دهندهنشانکه  فرض ثابت بودن ساير شرايط کاهش خواهد داشت

 ندهيدر آصورت عدم وجود اين امکان  و در بودهفعالیت غیرعملیاتی ناشی از نرخ تسعیر ارز 

 .خواهد بود مواجهارز( با ريسک کاهش شديد درآمد )تثبیت نرخ 
 

   
 )ج( درآمدهای غیرمشاع )ب( کل درآمدها )الف( سود خالص

 

 (1410 2 روند) سود و زيان ناشی از تسعیر ارزحذف  ۹شكل 

 

. يکی از راهکارهای موجود ضروری است درآمد عملیاتی تالش در راستای افزايشلذا 

 نیچنهم. رعايت بهداشت اعتباری و استمديريت تسهیالت اعطايی سیاست افزايش درآمد، 

اهداف در راستای افزايش درآمد  ترينمهمتوجه به تسويه تسهیالت و مطالبات غیرجاری از 

۱۴۱۰ 

۲ ۱۴۱۰ 

۱۴۱۰ 

۲ ۱۴۱۰ 

۱۴۱۰ 

۲ ۱۴۱۰ 
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های اعتباری، سیاست بهبود فرآيندهای مرتبط با اين برنامه و یسازادهیپخواهد بود. با 

و متعاقب آن هزينه مطالبات  افتهيکاهشمیزان تسهیالت غیرجاری و معوق بانکی 

اعطای تسهیالت با دقت بیشتر و الوصول کاهش خواهد يافت. ضروری است که مشکوك

تواند اين سیاست میچنین انجام اعتبارسنجی مناسب به همراه وثايق معتبر انجام پذيرد. هم

را افزايش و هزينه مطالبات از محل تسهیالت  یافتيسود درموازی  صورتبه

افزايش خالص کل درآمدهای بانک و نهايتاً  الوصول را کاهش دهد و بدين ترتیبمشکوك

سود  مؤثرنرخ در  یدرصدکي. برای نمونه تغییر را به دنبال داشته باشدسودآوری 

بانک  میزان سودآوریالوصول، شکوكدرصدی هزينه مطالبات م 5اهش تسهیالت به همراه ک

. الزم به ذکر است که از اهداف (1410 3روند  10شکل ) دادافزايش خواهد درصد  30را تا 

شاخص، میزان گذار بر اين تأثیر. يکی از اقالم استپول  شدهتمامبانک کاهش بهای  راهبردی

 شدهتمامالوصول خواهد بود. کاهش اين هزينه، عامل کاهش بهای هزينه مطالبات مشکوك

 یز خواهد بود. نپول 
 

   
 )ج( سود خالص )ب( تسهیالتسود  )الف( مطالبات مشکوكهزينه 

 

 (1410 3 روند) بانک اعتباری یهااستیس 10شکل 

 

کشور  یتسهیالت با توجه به وضعیت اقتصاد مؤثردارد که رشد نرخ  امکان وجوداين 

ضمن بهبود فرآيند تسويه تسهیالت غیرجاری و کاهش  ستيبایملذا بانک  د.نباش ريپذامکان

رهای درآمدزای ديگری بهره بگیرد و يا تالش نمايد الوصول از ابزاهزينه مطالبات مشکوك

های مولد درآمد بانک در حوزه انواع ديگری از دارايیهای خود را کاهش دهد. ههزين

 یجابهتواند . بانک میاستسهام گذاری در چنین سرمايهها و همکگذاری در ساير بانسپرده

ها در چارچوب به اعطای تسهیالت نسبت به مديريت دارايی اخذشدهاختصاص کامل منابع 

۲ ۱۴۱۰ 

۳ ۱۴۱۰ 
۲ ۱۴۱۰ 

۳ ۱۴۱۰ 

۲ ۱۴۱۰ 

۳ ۱۴۱۰ 
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قابلیت  ،نابعاز مپورتفوی عالوه بر ايجاد ، سیاستقوانین موجود بپردازد. با اجرای اين 

در میزان  یدرصدکيبا تغییر  قادر است اين سیاست. نیز باالتر خواهد بودنقدشوندگی 

روند -11شکل ) افزايش دهدرا اين حوزه  ، میزان درآمد مشاعیگذارهيسرماگذاری و سپرده

ست نسبت به افزايش نرخ سود یابديهی است که رشد سود خالص ناشی از اين س .(1410 4

  .تسهیالت کمتر خواهد بود

 

   
 )ج( سود خالص )ب( در سهام یگذارهيسرما )الف( هابانکدر ساير  یگذارسپرده

 (1410 4 )روندبانک یهايیدارامديريت  11شكل 

 

 سناريو افزايش درآمدهاي غيرمشاع -2-۵-4

ان خدمات شايسته مشتري ارائهجهت حفظ سهم بازار بانک،  االجراالزمهای يکی از برنامه

تر و انجام گشايش اعتبارات اسنادی و از سوی با شرايط سهل نامهضمانتصدور  ازجمله

د و . بدين ترتیب کارمزاست خدمات الکترونیکخدمات در حوزه  ارائهديگر تمرکز بیشتر بر 

-یم افزايشو پیرو آن میزان درآمدهای غیرمشاع  افتهيشيافزاايجاد درآمدهای ناشی از آن 

ت ناشی از خدمات و محصوال رمزددر میزان درآمد کا یدرصد 1.5برای نمونه افزايش  يابد.

 درصد 10حدود  و سود خالص درصد 5عامل افزايش درآمدهای غیرمشاع به میزان ، جديد

  .(1410 3روند-12شکل) خواهد شد 1410 در سال
 

۳ ۱۴۱۰ 

۴ ۱۴۱۰ 

۲ ۱۴۱۰ 
 ۱۴۱۰ ۳و ۱۴۱۰ ۲

۴ ۱۴۱۰ ۴ ۱۴۱۰ 

 ۱۴۱۰ ۳و ۱۴۱۰ ۲
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 )الف( کارمزدهای دريافتی
 

 )ب( درآمدهای غیرمشاع
 

 )ج( سود خالص
 

 (1410 3 روند) بانک درآمد کارمزدسناريوی افزايش  12شكل 

 

نک های ديگر درآمدی باتوان در حوزهافزايش درآمد کارمزد می موازاتبهاز سوی ديگر، 

-دارايی ،دتواند مولد درآمدهای غیرمشاع باشهای بانک که میدارايیديگر از  .نیز فعالیت نمود

تی تواند وثايق تسهیالمی بانک یبه عبارت. استهای تملیک شده از محل مطالبات غیرجاری 

اری الت و مطالبات غیرجمشتريانی را که به دلیل عدم پرداخت اقساط و تسويه بدهی به تسهی

. ضروری است در راستای تحقق اين هدف ل قانونی به فروش رساندطبق روا اندشدهليتبد

کارشناسی  تر شده واموال ساده گونهنيابستر تسهیل فرآيند تملیک و فروش  ستيبایم

ق وثاي امالك با رويکرد بهبود فرآيند تسويه تسهیالت غیرجاری و اخذ عايدی ناشی از گونهنيا

 درصد 3 میزان سود خالصدر اين حوزه  یدرصد 1عنوان نمونه با افزايش بهانجام پذيرد. 

 .(1410 4روند -13شکل) يافتافزايش خواهد 
 

   
 )ج( سود خالص )ب( درآمدهای غیرمشاع )الف( ساير درآمدها

 (1410 4 )روند سناريوی افزايش ساير درآمدهای بانک 13شكل 

 

 

۳ ۱۴۱۰ 

۲ ۱۴۱۰ 
۲ ۱۴۱۰ 

۳ ۱۴۱۰ 
۳ ۱۴۱۰ 

۲ ۱۴۱۰ 

۲ ۱۴۱۰ 

۴ ۱۴۱۰ 

۳ ۱۴۱۰ 
۲ ۱۴۱۰ 

۴ ۱۴۱۰ 

۳ ۱۴۱۰ 
۴ ۱۴۱۰ 

 ۱۴۱۰۳و۱۴۱۰ ۲
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 هاهزينهو كاهش  هاسپردهسناريو تغيير تركيب  -3-۵-4

ت های بلندمدو تعديل نرخ سود سپرده قیمتگران یهاسپردهو کاهش  هاسپردهتغییر ترکیب 

ا، ه. جهت تغییر ترکیب سپردهی استبانک است که نیازمند بررسی بیشتر راهبردهای ازجمله

خدمات بانک انجام شود تا مشتريان با  سايرای در خصوص الزم است تبلیغات گسترده

. يکی گذاری نمايندسپردهدر قالب ارزان از خدمات جانبی به بانک مراجعه و  یریگبهرههدف 

و پیش  هانامهضمانت یسپرده نقدها شامل ، ساير سپردهمتیقارزانهای از انواع سپرده

ايی کارسازی اين سناريو الزم است که در راستای پیاده استهای اعتبارات اسنادی دريافت

 1کاهش شود مشاهده می 1410 2روند  14چنانکه در شکل . فرآيندهای مربوطه افزايش يابد

و  سود خالصدرصدی  100منجر به افزايش بیش از ها، هزينه سپرده مؤثردرصدی نرخ 

 خواهد شد.  شدهتمام شدهتمامکاهش بهای 
 

   
 

 )الف( هاسپردهسود پرداختی به 
 

 )ب( سود خالص
 

 )ج( پول شدهتمامبهای 
 

 (1410 2)روند  هاسناريوی تغییر ترکیب سپرده 14شکل 
 

 شنهادهايپو  يريگجهينت -۵
تصمیمات مربوط به تخصیص بهینه منابع  در آناست که  راهبردیريزی محصول برنامه ،بودجه

های ها و برنامهمربوط به اهداف، استراتژی سازمانهای و محک شدهرفتهيپذنتايج  هيبر پا

بر ريزی سازی مدل پويای بودجهشبیه حاضر بهپژوهش  منظور نيبدد. دگرمیحاصل عملیاتی 

راهبردی با رويکرد ارزيابی متوازن ايران در راستای اهداف يک بانک تجاری  دعملکر مبنای

انک عملکردی بسناريوهای مختلف  ،يافتهتوسعهسازی شبیهمدل  بر اساسپرداخت.  عملکرد

 مناظر کارتای بانک و نهايتاً بر روی عملکرد در قالب تحلیل و اثرات آن در ساختار نظام بودجه

های اصلی کارت امتیازی شاخص ابتدا. برای توسعه مدل پويا ارزيابی شد امتیازی متوازن

۲ ۱۴۱۰ 

۱۴۱۰ 

۲ ۱۴۱۰ 

۱۴۱۰ 
۲ ۱۴۱۰ 

۱۴۱۰ 
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در سازمان  ريزیکنار فرضیات پويای ساختار بودجه ها درمتوازن استخراج و سپس شاخص

و  دهیچیپدرهمهای علی و همچنین روابط تنوع حلقه. با توجه به قرار گرفتندسازی مدل شبیه

 یسازمدل منظوربههای پويا از رويکرد سیستممتعدد متغیرهای بودجه در سطح نظام بودجه 

شناسايی سناريوهای مطرح و اعتبارسنجی آن، به استفاده شد. در ادامه با توسعه مدل پويا 

وضعیت سناريوهای  4. جدول پرداخته شد موردمطالعهسازمان رشد و توسعه  منظوربه

 کند.می ارائه خالصه طوربهرا  شدهیبررس
 

 وضعیت سناريوهای پژوهش.  4جدول 
 

 بر سودآوري تأثير سناريو رديف

 مبنا

 وکارکسبمدل 

جاری بانک با روند 

 کاهشی سودآوری

اخیر روند سود خالص بانک رشد مناسبی نداشته و اين رويداد  یهاسالطی 

ز که تهديدهای زيادی را به دنبال خواهد داشت. اين مهم با حذف اثر نرخ تسعیر ار

 سازیشبیهه و روند شدواضح شود، سودآوری کاذب بانک می منجر به نشان دادن

 آن است. ديمؤ

 اول

ات سود تأثیرحذف 

و زيان ناشی از نرخ 

 تسعیر ارز

ی بسیار زياد نرخ تسعیر ارز بر سودآوری بانک و شرايط تورم تأثیربا توجه به 

سازی با احتساب اثرات نتیجه مبادالت ارزی، روند موجود در کشور، شبیه

اين درآمد  دهد.افزايشی نشان می صورتبهدرآمدهای غیرمشاع و سود خالص را 

اشی نناپايدار و غیرعملیاتی است. لذا در اين سناريو سعی شده است با حذف اثرات 

 اهشکه منجر به ک از رشد ارز، امکان بررسی عملکرد واقعی بانک فراهم گردد

. بدين ترتیب راهکارهای افزايش شودو سود خالص بانک می درآمدهای غیرمشاع

بهبود سیاست مديريت تسهیالت اعطايی و  ازجملهدرآمد عملیاتی بانک بررسی و 

 يد.پیشنهاد گرد هایگذارهيسرماها و گذاریها مانند سپردهمديريت ساير دارايی

 دوم
افزايش درآمدهای 

 غیرمشاع

يافتن راهکارهای بهینه جهت افزايش درآمدهای غیرمشاع و هدف اين سناريو 

 و سود ناشی . بدين ترتیب تمرکز بر کارمزدهای خدماتیاست کل درآمدهادرنتیجه 

 پیشنهاد گرديد.های تملیک شده تسهیالتی از محل دارايی

 سوم

تغییر ترکیب 

و کاهش  هاسپرده

 هاهزينه

انک )منابع( بر سودآوری ب هاسناريو به بررسی تأثیر تغییر ترکیب سپرده نيدر ا

دت های بلندمقیمت و تعديل نرخ سود سپردههای گراناهش سپردهپرداخته شد. ک

ی بانک از هاهزينه. بدين ترتیب راهبردهای بانک بدين منظور باشد ازجملهتواند می

 کاهش و سود خالص افزايش خواهد يافت. هاسپردهمحل سود پرداختی به 

 

سازی ضمن حذف تأثیرات سود و زيان ناشی از تسعیر واضح است که با اجرای شبیه
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و  گذاریتسهیالت اعطايی، سپرده ازجملهها شود مديريت دارايیارز، پیشنهاد می

های مولد افزايش يابد. وسیله سود ناشی از دارايیبانک بهینه گردد تا بدين یگذارهيسرما

درصدی  5اهش سود تسهیالت به همراه ک مؤثردر نرخ  یدرصدکيبديهی است با تغییر 

درصد  30الوصول، چنانکه تحلیل شد میزان سودآوری بانک تا هزينه مطالبات مشکوك

های مربوطه را نیز کاهش ها ريسکورتفوی مناسبی از دارايیو قطعاً ايجاد پ يابدمیافزايش 

یزان درآمد کارمزد ناشی از مدرصدی  1.5واهد داد. ضمناً نتايج مدل اثبات کرد که افزايش خ

درصد و سود  5خدمات و محصوالت جديد، عامل افزايش درآمدهای غیرمشاع به میزان 

های تملیک شده درصد خواهد بود و نظارت و بهبود فرآيند دارايی 10خالص حدود 

ابزارهای افزايش درآمدهای غیرمشاع معرفی گرديد. از سوی  يکی از عنوانبهتسهیالتی نیز 

اداری و های ها، هزينهسود پرداختی به سپرده ازجملههای بانک ديگر، ضروری است هزينه

هش دهد که کابرآن نتايج نشان میهالوصول کاهش يابد. عالوهای مشکوكعمومی و هزينه

و  سود خالصدرصدی  100افزايش بیش از ها، منجر به هزينه سپرده مؤثرنرخ  یدرصدکي

 هد شد. خوا شدهتمامکاهش بهای 

مال ، قابلیت اعشدهیطراحسازی شبیهمدل  لهیوسبهآيد برمی 4ه از جدول چچنانبنابراين 

و  های سودها و کلیه شاخص، درآمدها و هزينهو تسهیالتسپرده  هاینرخهرگونه تغییر در 

-یم بانک وجود خواهد داشت. بدين ترتیب بر عملکردای و بررسی اثر آن و ترازنامه یزيان

ی هاتدوين و در طی سال راهبردیريزی بر مبنای عملکرد را بر مبنای اهداف توان بودجه

ازمان همچنین بررسی روند عملکرد س ات احتمالی تعديل نمود.رو با در نظر گرفتن تغییرپیش

دی لکرمهای عو ساختاريافته حوزه مندنظامدر قالب کارت امتیازی متوازن منجر به تحلیل 

ريزی هتغییرات در طول دوره برنام ایلحظه اعمال امکاناهمیت اين مهم در شود. سازمان می

لی غییر است که قدرت تحلیبا اعمال هر ت زمانهم طوربهو امکان ارزيابی مجدد کل سیستم 

ر دها نمايد. اشاره شد که در اين پژوهش از پويايی سیستمحاصل می مديريتبااليی برای 

ر بوده لیکن امکان تغییر در بازه زمانی هرلحظه در اختیا شدهگرفتهساله بهره  20افق زمانی

مکان اندمدت اگرچه های زمانی بلريزی را محدودتر نمود. تعیین دورهتوان افق برنامهو می

 بینیپیشبا توجه به نوسانات، قدرت  حالنیدرعکند وسعت ديدی بیشتری را فراهم می

  .ابديیممتعاقب آن کاهش 
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ريزی بر حوزه بودجه یهاپژوهشپژوهش حاضر در مقايسه با ساير ه ذکر است بالزم 

 یبر مبناريزی مدل بودجه یفردمنحصربهو  مالحظهقابل طوربهمبنای عملکرد توانسته است 

ريزی عملکرد را در قالب مدل مالی بانکی با احتساب تمامی متغیرهای مرتبط با بودجه

 رفاًص ،اندپرداخته ريزیسازی نظام بودجهکه به شبیه یهايدر ساير پژوهشطراحی نمايد. 

ط هم در قالب خبرگی و ايجاد رواب آنهای سازمان بخشی از فعالیت یسازمدلبررسی و  به

دل ساخت متوان نتیجه گرفت که میبدين ترتیب  .]2۷,29[ است شدهپرداختهعلی بین مفاهیم 

بررسی  منظوربهراهبردی در اختیار تیم مديريتی  کامالًيک ابزار  ی بودجه برای سازمانپويا

ای هنهايتاً با ارزيابی خروجیکه کند حاصل میای سازمان سیستم بودجه اثرات محیطی در

 .شودهای مديريتی میعملکردی منجر به اتخاذ بهترين سیاست

مود که اشاره ن هابه ساير بانکتوان به تعمیم مدل پیشنهاد کاربردی می عنوانبه آخردر  

 .است سازمان هدفاقالم مالی و اطالعات  سازی مدل با توجه بهنیازمند بررسی و پیادهتنها 

با اين  عملکرد ساير صنايع را بر مبنایريزی توانند بودجهمی مندعالقهضمناً ساير محققان 

 سازی سیستم مديريته و به توسعه مدل شبیهداقرار د یموردبررسدر محیط پويا رويکرد 

  استراتژيک سازمان هدف دست يابند.

 

 هانوشتپی -۶
1. Balanced Scorecard 

2. Performance Based Budgeting 

3. Dynamic Balanced Scorecard 

4. Kaplan and Norton  

5. Arnold&Artz 

6. Lei&Wang 

7. Grizzle and Pettijohn  

8. Reference Mode 

9. Non-Performing loans 

10. Check Model 

11. Dimensional Consistency Test (Units Check) 

12. Boundary Adequacy Test 

13. Extreme Condition Test 

14. Behavior-Reproduction Test 

15. RMSPE= Root Mean Square Error of Approximation 

16. U-Theil’s (UT) 
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17. Time step 

18. Family-Member Test 
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