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چكیده
در این مقاله ،کاربرد ریاضیات در مدیریت ترازنامه بر اساس مسائل کالمی ریاضی برای ارائهی
مناسب گزارش مدیریت دارایی و بدهی در یک بانک توسعهای موردبررسی قرار گرفت .پس از
مروری بر اهمیت مدیریت ترازنامه در بانکها ،معرفی بانک توسعهای و مبانی نظری و پیشینه
پژوهش در مورد مسائل کالمی و کاربردهایی از مدلسازی ریاضی در مدیریت دارایی و بدهی ،دو
نمونه از مسائل کالمی(در زمینه حسابی و جبری) در مدیریت ترازنامه مطرحشده که در آن ،به
ترتیب بازنمایی و مدلسازی ریاضی برای حل مساله بهکاررفته است .سپس نتایج حاصل در زمینه
مالی ،تفسیر شد .یافتهها نشان داد مدلسازی ریاضی در تفسیر اطالعات ترازنامه بانکی به مدیریت
دارایی و بدهی در یک بانک توسعهای کمک میکند .بر اساس نتایج میتوان مدیریت ترازنامه را از
منظر مسائل کالمی ریاضی مطرح نمود و درنتیجه ،تفسیر دقیقتر ی از اطالعات مندرج در ترازنامه
بانک به استناد بیان دقیق ریاضی و تحلیل آن مسائل در دنیای واقعی داشت .این پژوهش ،ضرورت
توجه به کاربردهای ریاضی در مدیریت ترازنامه را آشکار میکند .در پایان پیشنهاد شد درک
 -1گروه ریاضی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
 -2گروه مالی و حسابداری ،دانشکده مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم وتحقیقات تهران (نویسنده مسئول)
rahnama.roodposhti@gmail.com

 -3گروه ریاضی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
 -4گروه ریاضی ،دانشکده علوم پایه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران
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مفهومی دانش ریاضی استفاده کنندگان در حل مسائل کالمی مانند مدیریت ترازنامه ،در
پژوهشهای آینده مورد آزمون قرار گیرد بهطوریکه قابلدرک بودن آن مفاهیم ،منجر به افزایش
کاربرد ریاضیات در زمینه مالی و بهتبع آن ،تحلیل و ارزیابی دقیقتر دادههای مالی شود.
واژههای کلیدی :مدیریت ترازنامه ،بانک توسعهای ،مسائل کالمی ،مدلسازی ریاضی.
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 -1مقدمه
ترازنامه صورت داراییها و بدهیهای یک شرکت است که بر طبق قواعد حسابداری تعیین شده
است( .رهنمای رودپشتی و همکاران ) 1314 ،بهه عبهارتی دیگهر ،ترازنامهه صورتحسهابی اسهت کهه
وضعیت مالی واحد تجاری را در یک مقطع زمانی مشخص نشهان مهیدههد .وضهعیت مهالی شهامل
اطالعاتی در مورد داراییها ،بدهیها و حقوق صاحبان سهرمایه اسهت .مهدیریت دارایهی و بهدهی بها
مدیریت موثر و کارآمد سرمایه بانک سروکار دارد؛ بنابراین با همه عملیهات بانکهداری ارتبهاا دارد،
حتی اگر تماس و ارتباا روزانه میان کمیته مدیریت دارایی و بدهی (کمیته خزانههداری )1بها سهایر
بخشهای بانک دور از دسترس باشد( .رهنمای رودپشهتی و همکهاران )1314 ،مهدیریت دارایهی و
بدهی از یک موضوع حسابداری که در دهههای  1190و  1170مطرح بود ،به یک فراینهد یکپارههه
مدیریت ریسک ترازنامه در اواسط دهه  1110رشد پیهدا کهرد( .سهودهی )2002 ،2بهرای مهدیریت
دارایی و بدهی ،روشهای مختلفی وجود دارد که هر یک از آنها نقاا ضعف و قوت مربوا به خهود
را دارند که ارزیابی آنها را دشوار میکند .پژوهشهای متعددی وجود دارد که مهدیریت ترازنامهه را
با استفاده از روشهای ریاضی بررسهی نمهودهانهد؛ (رهنمهای رودپشهتی1314 ،؛ رسهولاف1371 ،؛
گنجی 311 ،؛ کوزمیدو و زوپونیدیز )2002 ،اما تاکنون پژوهشهی در زمینههی مهدیریت ترازنامهه از
منظر حل مسائل کالمی ریاضی انجام نگردیده است .ازایهنرو ،در ایهن مقالهه ،مهدیریت ترازنامهه از
منظر حل مسائل کالمی ریاضی مورد بررسی قرار میگیرد تا از طریهق تلفیهق دانهش بهینرشهتهای
ریاضی با امور مالی ،تحلیل و ارزیابی ترازنامه به سهولت انجام گردد .از اههداف ایهن مقالهه ،توسهعه
کاربردهای ریاضی در امور مالی (مدیریت ترازنامه) است تا به واسطهی آن ،اهمیت کاربست ریاضهی
با رویکرد مسائل کالمی در امور مالی مورد توجه قهرار گیهرد .یکهی از د یهل اهمیهت بههکهارگیری
ریاضی در مدیریت ترازنامه ،آن است که به دلیل دقت ریاضی ،مدیریت دقیقتری از ترازنامه بهانکی
انجام گردد .تالش ما در این مقاله بر این است که ابتدا مسائل کالمی در زمینهه حسهاو و جبهر را
بهعنوان نمونههایی از مصادیق مدیریت ترازنامه و حل آنهها در دنیهای واقعهی بها اسهتفاده از روش
مدلسازی ریاضی بیان نمائیم و سپس کاربردی از مدلسهازی ریاضهی را در ههر دو زمینهه نمهایش
دهیم .در این مقاله برای حل مساله کالمی حسابی از روش بازنمایی به زبهان ریاضهی و بهرای حهل
مساله کالمی جیری ،از تکنیک تحلیل پوششی دادههها بهر اسهاس شهاخصههای ورودی ( -1هههار
سپرده اصلی -2 ،هزینههای عملیاتی -3 ،هزینههای غیرعملیاتی) و شاخصههای خروجهی عملکهرد
مالی ( -1ارائه تسهیالت -2 ،گشایش اعتبار -3 ،صدور ضمانتنامه -4 ،وصهول مطالبهات -2 ،سهود)
برای ارزیابی عملکرد مالی در یک بانک تخصصی -توسعهای در کشور طی سال  1312استفاده شده
و در انتها ،نتایج حاصل ،تحلیل و ارزیابی و پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی ارائه گردید.
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 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در این بخش ،پس از بیان مدیریت ترازنامه در بانکها ،به بررسی نقش بانکههای توسهعهای در
کشور پرداخته میشود .سپس نمونهای از کاربردهای ریاضی در صنعت بانکداری اشاره میشهود .در
ادامه ،مسائل کالمی و حل آن ها در دنیای واقعی با استفاده از روش مدلسازی ریاضی بیهانشهده و
سپس پیرامون مباحث مسائل کالمی ریاضی و ارتباا آن با مدیریت ترازنامهه در بانهکهها بهه بیهان
نتایج برخی پژوهشهای داخلی و خارجی در این مورد میپردازیم .در این مقاله ،کهاربرد ریاضهی در
زمینه مدیریت دارایی و بدهی ،بیشتر با مساله کالمی ریاضی مرتبط میباشد.
 -1-2مدیریت ترازنامه در بانکها
ترازنامه ،تصویر لحظهای از ارزش دارایی یک شرکت است .در یک اقتصاد توسعهیافتهه دو منبهع
تامین مالی اساسی برای یک واحد تجاری وجود دارد که عبارت است از :تامین مالی از طریهق اخهذ
وام از وامدهندگانی مانند بانکها ،موسسات مالی و یا مستقیماً از بازار بهوسیله انتشار اوراق قرضه؛ و
تامین مالی از طریق افزایش سرمایه از محل آورده سهامداران و یا سود انباشته .بهه گفتهه رهنمهای
رودپشتی و همکاران ( )1314هنگامیکه یک شرکت ،همه وامها و بهدهیههای خهود را بازپرداخهت
نماید ،سرمایه باقیمانده آن متعلق به سهامداران است .ازاینرو داریم:
بدهیها – داراییها = حقوق صاحبان سهام
به عنوان تعریفی ساده ،ترازنامه یک تصویر فوری از یک موسسه مالی در یهک لحظهه خهار در
زمان است 3.این تصویر فوری ،نشاندهنده داراییها ،بدهی ها و حقوق صاحبان سههام در آن لحظهه
در زمان میباشد.
4
در ترازنامه شرکتها ممکن است از سه رویکهرد مختلهف ارزش دفتهری بههای تهاریخی  ،بههای
جاری 2و ارزش بازار 9استفاده شود .متداول ترین رویکرد ترازنامه ،رویکرد بههای تمهامشهده تهاریخی
است که در آن ،داراییها و بدهیها با هزینه اولیه خود یعنی بهای تاریخی ارزشگهذاری مهیشهوند.
همچنین در ترازنامه ،داراییها و بدهیها بر اساس سررسیدشان مرتب میشوند( .رهنمای رودپشتی
و همکاران )1314 ،یکی از وظایف بانک ها ،برنامه ریهزی ،همهاهنگی و ههدایت کهردن فعالیهتههای
کسبوکار میباشد که بهطور مستقیم ،دارایی ها  ،بدهی ها و سرمایه بانک را مشخص مینماید .ایهن
وظایف همان مدیریت ترازنامه میباشد .بهعبارتدیگر ،مدیریت ترازنامه روشی است منظم که تالش
میکند موسسات مالی مثل بانکها را از ریسک واسطهگری (ریسک نرخ بازدهی ،تهورم ،عملیهاتی و
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 )..محفوظ داشته و هنین ریسکهایی را قابلقبول و کنترل نماید( .شهایان آرانهی )1372 ،ههدف از
مدیریت ترازنامه در بانک ،این است که اقالم ترازنامه بهمنظور داشهتن منهابع کهافی بهرای عملیهات
جاری و تأمین مالی برای رشد آتی ،سازماندهی شود .بهعبارتدیگر ،برای به حداکثر نمودن حاشیه
سوددهی خالص( شاخص بازدهی) و حداقل نمودن ریسک مالی خهالص (شهاخص ریسهک ) تهالش
میشود.
منظور از مدیریت دارایی و بدهی ،مجموعهای از ابزارها و روشهای فنی اسهت کهه خلهق ارزش
برای سهامداران و تحت کنترل بودن ریسکها را تضمین میکند .درواقع ههدف مهدیریت دارایهی و
بدهی ،تقویت کیفیت و کمیت دارایی ها با درنظرگرفتن ریسک همراه دارایهیهها و بهدهیهها بهرای
مدیریت آینده است( .محرابی )1311 ،مدیریت دارایی و بدهی ،7اصطالح کلی است که به اقدامهها و
فعالیتهایی که توسط فعا ن بازار انجام میشود ،اشاره میکند؛ لکن به دلیل آنکه مهدیریت دارایهی
و بدهی ،یک اصل و رشته در سطح راهبردی میباشد نه در سطح تاکتیکی ،به نظر میرسهد از ایهن
اصطالح باید برای نشان دادن مدیریت سطح با ی داراییها و بدهیهای یک بانهک اسهتفاده نمهود.
مدیریت دارایی و بدهی در بخش خزانهداری بانک و توسط کمیته دارایی– بدهی 1انجهام مهیشهود.
(رهنمای رودپشتی و همکاران )1314 ،مدیریت دارایی و بدهی را میتوان بهعنوان بازسهازی مجهدد
ساختار دو سمت ترازنامه بانک به منظور تالش برای رسیدن به سودآوری معقول ،به حداقل رساندن
ریسک نرخ بهره و تأمین نقدینگی کافی تعریهف کهرد( .بانهک اقتصهاد و نهوین )1317 ،در حقیقهت
مدیریت دارایی و بدهی ،بیانگر رابطه بین ریسک و بازده مهیباشهد .لهذا مهدیریت دارایهی و بهدهی،
ریسک پذیری را با استفاده از راه هایی مبتکرانه برای دستیابی بهه پهاداش مطلهوو ،موردبحهث قهرار
می دهد و همواره با تحلیل ترازنامه و بررسی اقالم داخلی و خارجی آن آغاز میگهردد( .پورزرنهدی و
منصوره)1312 ،
با تعاریف فوق ،می توان مدیریت ترازنامهه را معهادل مهدیریت دارایهی و بهدهی در نظهر گرفهت.
فعالیتهای مدیریت ترازنامه را به دو صورت میتوان انجام داد .دفاعی یا فعا نه .در رویکرد دفهاعی،
مدلهای شبیهسازی با سناریوهای مختلف اجرا میشود و درصورتیکه درآمد و موفقیهت نقهدینگی
مطلوو و خالص ارزش پرتفوی سهام یا نسبت سرمایه فراتر از خطمشیها باشد ،برنامه تدوینی اجرا
میشود .اما در رویکرد فعا نه  ،مدیریت دارایی و بدهیها بهعنوان یک ابزار تدوین استراتژی مطهرح
است ،در این رویکرد با استفاده از روشهای مدلسازی مختلف ( ریاضهی ،شهبیهسهازی و  )..تهالش
برای دستیابی به حداکثر سود و با توجه به ریسک مطلوو انجام میشود( .حبیبی )1311 ،مهدیریت
ترازنامه در اکثر بانکهای بین المللی ،در ههار زمینه مدیریت ریسک نرخ بههره ،1مهدیریت ریسهک
نقدینگی ،10مدیریت سرمایه 11و مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری احتیاطی 12پوشهش داده مهیشهود.
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(پرایسواترهاوسکوپر )2001 ،13یکی از ریسکهای عمده بانک ،ریسهک نقهدینگی اسهت .تحهت ههر
شرایطی بانک ملزم به ایفای تعهداتش میباشد و ترازنامه بانک باید اطمینان زم در مورد نقدینگی
موردنیاز در شرایط بحران نقدینگی در بهازار ،تیییهرات سیاسهتههای بانهک مرکهزی و بههطهورکلی
داراییهای نقدی برای شرایط احتمالی ارائه دهد .بهعنوان بخشی از ریسک نقدینگی ،بانهکهها بایهد
ریسک نرخ بهره را مدیریت نمایند که عبارت است از حدود خطرپذیری شهرایط مهالی بانهک بهرای
روبرو شدن با تیییرات نرخ بهره  .پذیرش این نوع ریسک یک منبهع مههم بهرای سهودآوری و ارزش
حقوق سهامداران بانک است( .رنجان و نا ری )2002 ،14بانک ها برای مدیریت ترازنامه ،کمیتهای را
به نام کمیته داراییها و بدهیها تشکیل میدهند .مهدیریت ریسهک نهرخ بههره و مهدیریت ریسهک
نقدینگی که در بازه های زمانی مختلف اعم از کوتاه مدت و بلندمدت بر عملکرد بانهک تأثیرگذارنهد،
وظیفه اصلی کمیته مدیریت دارایی ها و بدهی ها را تشکیل میدهد .فرایند مدیریت دارایی و بهدهی
بانک باید تضمینکننده خلق ارزش برای سهامداران باشد (.بانک اقتصاد نوین)1317،
 -2-2بانک توسعهای چیست؟
بانک توسعهای ،موسسه مالی است که با بهکارگیری عملیات بانکداری در راستای سرمایهگذاری
در جهت توسعه اقتصادی کشور ،فراهم نمودن بستر مناسب برای حضور و مشارکت بخش
غیردولتی با استفاده از کلیه امکانات موجود فعالیت مینماید .ضرورت و فلسفه وجودی بانکهای
توسعهای و تخصصی با توسعه اقتصادی کشورها ،گرهخورده است .بانکهای توسعهای باهدف تسریع
و تسهیل توسعه اقتصادی در یک کشور از طریق تجهیز و تخصیص منابع بلندمدت با شرایط نسبتاً
آسان و تشویق و ترغیب بخش خصوصی جهت کمک به توسعه اقتصادی نقشآفرینی میکند.
(بانک صنعت و معدن )1314 ،تفاوت عمدهای که بین بانکهای توسعهای و تخصصی و بانکهای
تجاری وجود دارد ،عمدتاً از نوع اعتبارات و تسهیالت اعطایی ،پ ذیرش ریسک ،هدفمند بودن و
جهتدهی بخشهای اقتصادی مطرح میشود( .رسول اف )1371،لذا مدیریت تأمین مالی و
مدیریت سرمایهگذاری بهمنظور پرداخت تسهیالت در بانکهای توسعهای ،اهمیت زیادی دارد.
ازاینرو ،مسائل کالمی و حل آنها در دنیای واقعی با استفاده از روش مدلسازی ریاضی بیانشده و
در ادامه ،به بررسیهایی در مورد کاربرد مسائل کالمی از طریق مدلسازی ریاضی در حوزه
بانکداری پرداخته میشود.
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 -3-2مسائل کالمی
لیو ،)1112(12مسائل کالمی را نوع خاصی از مسائل ریاضهی تلقهی مهینمایهد کهه مهوقعیتی از
دنیای واقعی را توصیف میکند .فراگیران برای حل مسائل کالمهی ،نیهاز بهه اسهتفاده از عملگرههای
ریاضی و داده های موجود در متن مساله دارند .این مسائل باهدف کهاربرد مههارتهها و دانهشههای
رسمی ریاضیات در موقعیت های واقعی زندگی ارائه میشهود( .دی کهورت و همکهاران )1112 ،19از
سویی دیگر ،اصطالح مساله کالمی برای ارجاع کردن به "هر تمهرین ریاضهی کهه در آن ،اطالعهات
پیشزمینهای مهم درباره مساله بهعنهوان مهتن نسهبت بهه نمهاد ریاضهی ارائهه شهد( ".ورشهافل و
همکاران )2000،به کار میرود .از نگهاه کهایرن ( ،)1112کویهدینگر و ناتهان ( ،)2004حهل مسهاله
کالمی ریاضی ،فرایند مجردی است که در آن ،فراگیران میبایست نخست دربهاره فعالیهت و زمینهه
بخوانند ،سپس محتوای زمینه مساله را در هنگام معکوس کردن روابط کلمههای بهه روابهط عهددی،
صورتبندی و حل نمایند و در ادامه ،متن را بهدرستی به معاد ت ریاضهی در حهل مسهاله کالمهی
ریاضی ترجمهه کننهد .در ایهن مقالهه ،کهاربرد ریاضهی در زمینهه مهالی ،بیشهتر بها دانهش ریاضهی
مورداستفاده در موقعیتهای واقعی بر مبنای الگوی مسائل کالمی مرتبط است.
بانکها با اعداد و ارقام سروکار دارند ،ازاینرو ،ادبیات مسائل کالمی ریاضی در این حوزه (که
مسائل مواجه شده در دنیای واقعی است) ،به گستره وسیعی از دانش ریاضیات و درک مفهومی آن
نیاز خواهد داشت .وقتی حلکننده مسالهای با مسالهای در دنیای واقعی مواجه میشود ،هگونگی
آنچه را که باید انجام دهد ،کشف میکند .برای حل مسائل کالمی ،نیاز به بازنمایی مساله میباشد.
در شکل زیر ،دو نوع از استراتژیهای درک ،خالصه شده است:

شكل  -1استراتژیهای درک
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در استراتژی ترجمه مستقیم ،حل کننده مساله اطالعات غیرضروری مساله را حذف نموده و با
توجه به کلمات کلیدی مساله (مانند کمتر و بیشتر) ،مساله را بازنمایی مینماید( .مایر و
هگارتی )1119،17در مقابل در استراتژی مدلسازی مساله ،حلکننده مساله بهطور ذهنی ،مدلی از
موقعیت توصیفشده در مساله را بازنمایی میکند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که استراتژی
مدلسازی مساله ،برای حل مسائل کالمی مناسبتر میباشد و افراد موفق در حل مساله ،بیشتر از
این استراتژی استفاده مینمایند .ازاینرو ،هنانچه مسائل مطرحشده در مدیریت ترازنامه را بهمثابه
مسائل کالمی در نظرگیریم ،استراتژی مدلسازی مساله برای حل آن مسائل ،مناسبتر خواهد بود.
مایر و هگارتی ( ،)1119مسأله کالمی را به سه دسته حسابی ،هندسی و جبری معرفی نمودند که
در این پژوهش ،حل مسأله حسابی و جبری ،موردنظر میباشد .روشهای متنوعی برای مدلسازی
بخشهایی از دنیای واقعی وجود دارد که یکی از این روشها ،مدلسازی ریاضی میباشد( .معصومی
و همکاران )1319 ،مدلسازی ریاضی ،در دنیای واقعی مطرح می شود ،سپس از زبان دنیای واقعی
به زبان ریاضی صورتبندی میشود تا یک مدل ریاضی ایجاد شود .سپس این مساله ریاضی
بهوسیله تکنیکهای حل مساله در دنیای ریاضی حل می شود .آن گاه جواو مساله از زبان ریاضی
به زبان دنیای واقعی ترجمه و تفسیر میشود و درنهایت ،جواو مطرح شده در دنیای واقعی ،در
مقابل موقعیت اصلی که مساله در آن ،طرح شده ،ارزیابی میشود .به عبارتی دیگر؛ هنانچه
پدیده های موجود در جهان واقعی را بر اساس زبان ریاضیات بیان نماییم ،به آن ،مدلسازی
ریاضیات گوییم .برای آنکه یک مدل ریا ضیات مفید باشد ،باید بتواند نتایجی را در جهان واقع
پیشبینی نماید که این نتایج با انجام آزمایشهای مختلف نیز مشاهده میشود .موضوعی که در
اکثر موارد پیش میآید این است که برخی از این پیشبینیها در یک مدل ریاضی با موارد
مشاهدهشده بهصورت تجربی تطابق زیادی دارد ،درحالیکه در برخی دیگر از پیشبینیها ،هنین
تطابقی وجود ندارد .در این موارد ،شاید بتوان مدل را طوری اصالح نمود که دقت آن افزایش یابد.
درواقع مدلسازی ریاضیات منجر به حل مسأله میشود که تفسیر آن ،تصمیمگیری مناسب در
مسائل مواجه شده در دنیای واقعی را موجب میشود.
 -4-2کاربرد مدلسازی ریاضی در مدیریت دارایی و بدهی:
اغلب فعالیتهای در زمینه مشاغل مالی ،بررسی دادهها و روابط بین دادهها برای تعیین یک
معادله می باشد .در بسیاری موارد ،معادله مربوا ،خطی است و یا اینکه میتواند بهعنوان یک
معادله غیرخطی در نظر گرفته شود .در بسیاری موارد ،شاغلین در امور مالی ،دادهها و معاد ت
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ریاضی را در زمینه حساو و جبر جستجو مینمایند .بنابراین ،با استفاده از معاد ت جبری و
نمادهای ریاضی میتوان مدیریت دارایی و بدهی را نیز برای بانکها مدلسازی نمود.
در سوابق مطالعاتی مدیریت ترازنامه ،نمونههایی از مدلهای برنامهریزی بر اساس اصول ریاضی
جهت هماهنگی با برنامه های تنظیم دارایی و بدهی و استفاده از راهکارهای تصمیمگیری ایدهآل
11
دیده میشود .این مدلها دارای یک یا هند هدف بودهاند .برخی ،جبری 11و برخی ،تصادفی
میباشند( .پورزرندی و منصوره )1312،ازاینرو ،یک تقسیم بندی برای مسائل کالمی ریاضی در
مدیریت ترازنامه را میتوان بهصورت مدلهای زیر در نظر گرفت:
 -1-4-2برای ثبت اسناد حسابداری ،که نتیجه آن ،ترازنامه است ،نیاز به دانستن محاسبات
مربوا به اقالم موجود در ترازنامه میباشد .بهعنوانمثال ،در یک بانک ،برای محاسبات مربوا به
اعطای تسهیالت و اعتبارات ،ضمانتنامهها ،کارتهای اعتباری ،سود و کارمزدهای خدمات بانکی،
خریدوفروش ارز ،تسعیر ارز ،جرائم تأخیر و کسور بیمه و مالیات ،محاسبات مربوا به استهالک و
موارد مشابه) فرمولهای ریاضی متفاوتی موردنیاز خواهد بود که با توجه به نوع عقد قرارداد
تسهیالت (فروش اقساطی ،جعاله ،مشارکت مدنی ،مرابحه و  )...و انواع سپردهها و سایر خدمات
بانکی تعیین میشود.
 -2-4-2معادله اصلی حسابداری و ساختار ترازنامه ،به اعمال حسابی در ریاضی (جمع و
تفریق) و درک مفاهیم ممیز (دسی مال) و متییرهای ریاضی نیاز دارد .همچنین با مدلسازی
شبیهسازی ،میتوان تأثیر بالقوه تیییرات ایجادشده در نرخ بهره را بر روی دفتر بانکی و درنتیجه
سطوح درآمدی سنجید(.رهنمای رودپشتی و همکاران )1314 ،بنابراین میتوان ساختار ترازنامه را
با ساختار ریاضی بازطراحی و تأثیر تیییرات بر ترازنامه را در موقعیتهای مختلف شبیهسازی نمود.
 -3-4-2میتوان ترازنامه را به ترتیب با توجه به تاریخ سررسید برای داراییها و بدهیهای
ثابت و جاری تفکیک و مشخص نمود که برای اینکه طرف هریک از دو جهت با انحراف مشخصی
تعیین شود ،هه مدلی به کار گرفته شود .درواقع میتوان مدیریت تأمین مالی و مدیریت
سرمایهگذاری و یا به عبارتی مدیریت نقدینگی را در بانک بررسی نمود.
 -4-4-2استفاده از روش برنامهریزی ریاضی در تطبیق نظریههای جدید در بازارهای مالی
سهم به سزایی دارد .ویژگی مهم مسائل بازارهای مالی ،این است که شاخصهای مربوا ،بهطور
شفاف ،افشا و اندازهگیری میشوند .در اینگونه مسائل ،هدف مشخص این است که سود حاصل را
بیشینه و ریسک مربوا کمینه شود .متییرهای مربوا ،قابلیت کمی شدن داشته و روابط بین
متییرها ،تعریفشده است( .کوزمیدو و زوپونیدیز ) 2004 ،20مهرگان و همکاران ( )1310بیان
داشتند که از دو روش کلیدی برای بهینهسازی در مدیریت دارایی و بدهی ،استفاده میشود.
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درروش اول ،مدلهای ریاضی برای ایجاد سناریوهای احتمالی برای تمامی عوامل ریسک مؤثر بر
داراییها و بدهیها به کار میرود( .مانند نرخ بهره ،تورم ،قیمتهای اوراق بهادار ،امالک و
مستیالت) درروش دیگر ،برای یافتن گروه پرتفوی بهینه از تکنیک بهینهسازی استفاده میشود.
پورزرندی و همکاران ( )1312نیز مدل تصادفی را بهمنظور پیشبینی و بهینهسازی ساختار دارایی-
ها و بدهیها در سیستم بانکی با استفاده از مدلسازی بهینهسازی طراحی نمودند.
 -5-4-2برنامهریزی آرمانی ،از مهمترین مدلهای برنامهریزی هندمعیاره است .در عمل ،به
دلیل وجود هندین هدف ،مدیران در بسیاری از تصمیمها بهجای جستجوی یک جواو بهینه،
دستیابی به جوابی رضایتبخش را دنبال میکنند .در ضمن ،شرایط و محدودیتها در دنیای واقعی
بهگونهای نیست که هیچگونه انحرافی از آنها ممکن نباشد ،بلکه در بسیاری موارد ،بهویژه زمانی
که بده -بستان مجاز باشد ،برنامهریزی آرمانی ،روشی است که به کمک آن میتوان بر دو مشکل
فوق غلبه کرد( .اصیر پور )1377 ،مدل های خطی ،قدیمی ترین مدل ها برای تعیین ترکیب بهینه
اقالم ترازنامه هستند که تنها بر یک هدف مانند حداکثرسازی یک تابع سود ،تمرکز می کنند .مدل
های برنامه ریزی خطی برای تعیین ترکیب بهینه دارایی ها و بدهی ها ،مدل های قدرتمندی
هستند ولی با دو هالش مواجه اند )1( :بسیاری از این مدل ها همه ی مالحظات مربوا به تئوری
های مالی دیگر را پوشش نمیدهند )2( ،مشکالت مربوا به این راهحل ها معلول مدل های تعیین
نرخ بهره هستند که دارای سناریوهای بسیار زیادی است( .سودهی )2002 ،غالمرضا ( )1317برای
ارزیابی مدیریت دارایی و بدهی در بانک ملت با استفاده از برنامه ریزی آرمانی ،مدلی برای مدیریت
دارایی و بدهی بانک ملت ارائه نمود .او در پژوهش خود از مدل تاکتاس و ایتال 21استفاده کرد.
22
هدف اصلی تحقیق وی ،بررسی وضعیت نقدینگی نسبت به میزان ایده آل بود .فورستون ودینس
از رویکرد برنامه ریزی آرمانی که در آن ،ههار هدف (سود ،کفایت سرمایه ،نرخ بهره وام و
نقدینگی) مورد توجه قرار گرفت؛ استفاده کرد .کورهن 23کاربرد عملی از یک مدل برنامه ریزی
آرمانی دو مرحله ای را ارائه داد .اهداف آن به سود مورد انتظار ،ریسک ،نقدینگی ،کفایت سرمایه،
رشد ،ارتباا مشتریان و بخشهای مختلف دیگری از عملیات بانک مربوا بود( .گیوکاس و
واسیلگلو )1111،24ایشان ،یک مدل برنامه ریزی آرمانی خطی ارائه دادند که در بانک تجاری یونان
طرح ریزی شده است .نتایج این تحقیق ،مزیت های بااهمیت مدل آرمانی خطی را نسبت به مدل
خطی نشان می داد .گنجی باباخانی ( )1311به منظور تعیین ترکیب بهینه سپردههای بانک رفاه بر
اساس برنامه ریزی آرمانی ،با رویکرد افزایش سود و کاهش ریسک به مدیریت اثربخش داراییها
پرداخت که در آن ،از مدل برنامه ریزی آرمانی استفاده شده و آرمان های آن از هشم انداز بانک و
محدودیتهای مدل از روش باکس و جنکیز به دست آمده است .ایتمن و سیلی ( )1171برای
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مدیریت ترازنامه از یک مد ل خطی با سه هدف سود بعد از کسر مالیات ،نرخ کفایت سرمایه و نرخ
ریسک دارایی سرمایه استفاده کرده اند( .هویلند و والنس )2001 ،22یک رویکرد دیگر در مورد
مدلهای تصادفی ،برنامه ریزی خطی تصادفی است که توسط کاسی و زیمبا ( )1119ارائه شد .این
رویکرد استفاده از یک برنام ه ریزی خطی تصادفی با دوره زمانی هندگانه است که از طریق آن،
مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری انجام می شود( .کوزمیدو و زوپونیدیز)2002 ،
 -6-4-2مهرگان و همکاران ( )1310بیان نمودند که با تخصیص داراییها در بانک با استفاده
از مدل میانگین -واریانس ،می توان سیاست مدنظر را بر روی مرز کارا انتخاو و سپس بازده
سیاست تخصیص مدنظر را شبیهساز ی نمود تا اهداف درآمدی و الزامات توان پرداخت یا ذخایر را
بررسی نمایند.
 -7-4-2تحلیل ترازنامه برای دادههای قطعی موجود در ترازنامه بهمنظور اتخاذ تصمیم
مدیریتی ،با توجه به رویکرد اول (ثبتاسناد با توجه به ارزش دفتری بهای تاریخی) به اعمال
حسابی بیشتر (ضرو و تقسیم) و نیز استفاده از نسبت ،توان و درک مفهومی آن برای تحلیل
صورتهای مالی ،نیاز دارد.
29
 -8-4-2برای مدیریت ترازنامه ،نیاز به محاسبه تابع بازده /قیمت و دیرش میباشد که با
توجه به دادههای قطعی در ترازنامه و بازده مورد انتظار ،دیرش و تحدو 27را مدلسازی مینماید.
تحدو ،معیار دوم ریسک نرخ بهره است و انحنای پروفایل ارزش فعلی /بازده را اندازه گیری می
کند .تحدو را می توان نشان دهنده خطایی می توان نشان دهنده خطایی که در زمان استفاده از
دیرش و دیرش تعدیل شده رخ می دهد ،در نظر گرفت؛ به دلیل اینکه درجه واگرایی انحنای رابطه
قیمت /بازده یک قرضه از تخمین خط مستقیم را نشان می دهد( .رهنمای رودپشتی و همکاران،
 )1314در واقع تحدو ،تیییرات دیرش ت عدیل شده یک ورقه قرضه را با توجه به تیییرات بازده
توضیح می دهد .تحدو را می توان با معادله زیر  ،برآورد نمود:
()1
نشان دهنده تیییرات بازده است .تقریب تحدو از
که در آن CV ،نشان دهنده تحدو و
21
بسط تیلور فرمول قیمت اوراق قرضه به دست می آید .انطباق دیرش روش مهمی برای
اندازهگیری حساسیت نرخ بهره داراییها و بدهیهاست و زمان دستیابی به جریان نقدی و سررسید
دارایی و بدهی را بررسی مینماید .نحوه محاسبه آن ،بهاینترتیب میباشد که میانگین موزون زمانی
به سررسید داراییها و بدهیها تقسیم میشود( .وایدیاناتان ) 1111 ،21رهنمای رودپشتی و
همکاران ( ) 1314محاسبات قیمت قیمت اوراق قرضه و اسناد خزانه را به ارزهای متفاوت و با
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سررسیدهای مختلف با استفاده از فرمولهای محاسباتی مربوا در مثالهای متفاوتی بیان می دارند.
برای انجام محاسبات ،از دانش ریاضیات در زمینه مفاهیم دیفرانسیل ،آنالیز عددی و دنبالهها و
سریها استفاده میشود و درنتیجه درک مفاهیم آن برای محاسبات برای تفسیر اطالعات مربوا
کمک مینماید  .نیز مفاهیم مالی نظیر نرخ بازده داخلی و ارزش فعلی خالص نیز به محاسبات در
زمینه ریاضیات گسسته نیاز دارد .امنس و همکاران (به نقل از مهرگان و همکاران )1310،اشاره
داشتند که روش انطباق جریان نقدی و ایمنسازی ،شامل اطمینان از انطباق ایستا بین جریان
نقدی سبد داراییها و تعهدات در بدهیهاست .با توجه به اینکه انطباق کامل ،غیرممکن است،
تکنیک دیگری وجود دارد که ایمنسازی نامیده میشود .تکنیک مدیریت ریسک نرخ بهره را
میتوان بیش از روش ساده مبتنی بر دوره انتظار توسعه داد.
 -9-4-2برای ارزیابی عملکرد واحدهای بانکی (شعب بانکی) بر اساس اقالم ترازنامه بانک ،به
مفاهیم پیشرفتهتری مانند تحلیل پوششی دادهها 30و تحقیق در عملیات نیاز خواهیم داشت که
مبتنی بر دانش ریاضیات میباشد( .جهانشاهلو و همکاران ) 1317 ،از این رو ،استفاده از تکنیک
تحلیل پوششی دادهها می تواند با توجه به مفهوم کارایی نسبی ،ارزیابی عملکرد مالی شعب بانک را
با دقت ریاضی در سالهای مختلف برآورد نماید.
هنانچه برای ایجاد نظام کارآمد از روشهای علمی بر مبنای ریاضیات به ویژه تحلیل پوششی
دادهها استفاده شود ،موجب میشود که رتبه بندی دقیق و شفافتری برای تعیین کارآیی شعب
حاصل شود .ابوالحسنی کومله و همکار ( )1313بر اساس تکنیک تحلیل پوششی دادهها ،رتبه
بندی شعب بانک صنعت و معدن از مدل اندرسون -پترسون استفاده و سپس اطالعات بهدستآمده
را تحلیل و پیشنهادهای اجرایی ارائه نمودند .ابوالحسنی کومله و همکاران ( ،)1312مسائل کالمی و
حل آنها در دنیای واقعی با استفاده از روش مدلسازی ریاضی بیان کرده و سپس کاربردی از
مدلسازی ریاضی و حل آن با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها بر اساس متییر ورودی
سرمایه فکری و متییر خروجی عملکرد مالی (با درنظر گرفتن پژوهشهای گذشته) برای ارزیابی
عملکرد مالی در یک بانک تخصصی -توسعهای در کشور طی سالهای  1314الی  1313برآورد و
نتایج حاصل را تحلیل نمودند.
 -11-4-2برای مدیریت ترازنامه ،نیاز به محاسبه انواع ریسک (از قبیل ریسک نقدینگی ،ریسک
نرخ سود ،ریسک بازار  ،ریسک اعتباری ،و ریسک سرمایه و  )...خواهد بود که با توجه به دادههای
قطعی در ترازنامه در دورههای گذشته ،با استفاده از نظریه احتما ت ریاضی و مدلسازی ریاضی،
پیشبینی ریسک مربوا ،انجام میگردد .اصطالح نقدینگی از دیدگاه بانکداری به معنای نقدینگی
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مربوا به تأمین مالی یا دسترسی به وجوه نقد است .ثابتی ( ،)1312مدل تأمین مدیریت نقدینگی
در بانک صنعت و معدن را با استفاده از مدلسازی ریاضی طراحی و تدوین نمود.
ریسک اعتباری ،نوعی خطر بالقوه است که وامگیرنده قادر و یا مایل به انجام تعهدات خود و
بازپرداخت اصلوفرع تسهیالت دریافتی طبق ضوابط و شرایط مندرج در قرارداد با بانک نمیباشد.
لذا بازپرداخت اقساا تسهیالت بهصورت مانده مطالبات سررسید گذشته ،معوق و مشکوک الوصول
ثبت شده و موجب عدم توانمندی بانک در ایفای تعهدات خود می گردد .ریسک نقدینگی ،ریسک
شهرت و سایر مخاطرات از نتایج و عواقب ریسک اعتباری در سطح کالن یک بانک به شمار
میروند( .بانک صنعت و معدن )1314 ،کوزمیدو و زوپانودیز ،)2002(31یک روش مدیریت دارایی و
بدهی را در محیطی با یک نرخ بهره ایستا معرفی کردند .هدف از این مدل ،توسعه یک ابزار بهینه
سازی برای سناریوهای نرخ بهره و تعیین ترازنامه بهینه با توجه به سود ،ریسک ،نقدینگی و دیگر
متییرهای نامعلوم است .این مدل از اطالعات یک بانک بزرگ تجاری در یونان در سال 1111
استفاده نموده است .یکی از مدل های پیشرو در مدیریت دارایی و بدهی ،مدل هارلز و همبرز
( ) 1191است .این مدل مربوا به یک پرتفوی بهینه برای یک بانک اختصاصی در طول دوره های
زمانی مختلف بود و مقررات وضعشده از سوی بانک ،به عنوان محدودیت های مدل تفسیر شد که
سطحی از ریسک قابل قبول را در نظر می گرفت.
 -11-4-2تکنیکهای دادهکاوی ،32برای کشف تقلب و ناهنجاریها در مدیریت ترازنامه برای
حسابرسی یک بانک به کار میآید و از این طریق ،دادههای دستکاریشده کشفشده و به مدیران،
در تصمیمگیری کمک میشود .دادهکاوی  ،پل ارتباطی میان علم آمار ،علم کامپیوتر ،ریاضیات
گسسته ،هوش مصنوعی ،الگو شناسی ،فراگیری ماشین و بازنمایی بصری دادهها است .تکنیکهای
دادهکاوی ،در شناسایی تقلب در صورتهای مالی سودمند هستند و از طرفی ،بهعنوان کانون
هدایت تفکر در مدیریت کسب وکار جهت تقلب میتواند موردتوجه قرار گیرد( .رهنمای رودپشتی،
 )1311فراسر ،هاردلی و لین ( )1117به نقل از رهنمای رودپشتی ( ،)1311تکنیکهای تحلیلی
احتمالی اجمالی را بهصورت غیر کمی ،نمونه کمی و پیشرفته کمی طبقهبندی نمودند .تکنیکهای
پیشرفته کمی ،شامل روشهای پیچیده بهکارگیری آمار و هوش مصنوعی مانند شبکه عصبی و
تحلیل رگرسیون بود .یکی از فعالیتهای اصلی دادهکاوی ،کشف الگو (مدل) میباشد که از
اطالعات موجود در پایگاه دادهها و ترازنامهی یک بانک استخراج و کشف میشود .بر اساس
پژوهشهای انجامشده ،این تکنیک به دانش ریاضیات و احتما ت ریاضی در زمینههای شبکه
عصبی و عصبی فازی ،رگرسیون لجستیک ،توزیعی ،درخت تصمیمگیری (ریاضیات گسسته)،
احتما ت (قضیه بیز) نیاز دارد.
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 -12-4-2بیدار ( )1312در پایان نامه خود با عنوان "ارزیابی مدیریت وجه نقد در بانک ملت"،
مدیریت دارایی بانک ملت را بررسی نمود که البته در پژوهش وی ،بر مدیریت وجه نقد به عنوان
یکی از عمده ترین عنصر دارایی ها تمرکز شده است .روش به کار گرفته شده در پژوهش وی،
مدیریت وجه نقد از طریق محاسبه هزینه فرصت است.
 -3روششناسی پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر روش ،بر مبنای مدلسازی
ریاضی است .در این تحقیق ،با استفاده از تلفیق دانش مالی و دانش ریاضی ،تحلیل و ارزیابی
مناسب تری برای مدیریت دارایی و بدهی در یک بانک توسعهای ارائه گردید .در این پژوهش ،دو
نمونه از مسائل کالمی (یک نمونه در زمینه حساو و نمونه دیگر در زمینه جبر) در مدیریت
ترازنامه مطرحشده که در آن ،روش مدلسازی ریاضی برای حل مساله به کار رفته است.
روش جمع آوری داده های در این پژوهش به شرح زیر می باشد:
 برای حل مساله کالمی حسابی در این مطالعه ،اقالم ترازنامه در سالهای  1312و  1313با
توجه به موقعیت واقعی یک بانک توسعه ای در نظر گرفته شده است .ساختار ترازنامه با
توجه به موقعیت واقعی همان بانک ،نمایش داده شده است.
 برای حل مساله کالمی جبری ،داده های واقعی شعب یک بانک توسعه ای در سال 1312
در نظر گرفته شده است که از سیستمهای اطالعاتی موجود در آن بانک مبتنی بر گزارش
سالیانه صورت های مالی شعب همان بانک ،استخراج شده است .تحلیل اطالعات مستخرج
از حل مساله نیز در محیط واقعی با توجه به شناخت محقق از سایر اقالم اطالعاتی ساختار
نیروی انسانی و گزارش سالیانه همان بانک ،انجام شده است .شاخصهای ورودی و خروجی
نیز با توجه به اقالم ترازنامه و در راستای توسعهای بودن بانک موردنظر و شناخت پژوهشگر
از عملیات اجرایی شعب آن بانک ،شناسایی شد.
 -1-3مطالعه موردی  :1مساله کالمی در زمینه حساب
ودج ( )2003استد ل کرد که واردکردن حساو 33به درون ریاضیات ،تقویت کالس درس
ریاضی ،جامعه وزندگی روزمره بزرگسا ن را میسر میسازد  .به گفته ایوانز )2000( 34حساو،
توانایی پردازش ،تفسیر و ارتباا عددی ،کمی ،فضایی ،آماری ،حتی ریاضی ،دادهها در روشهایی
هست که برای زمینه های متفاوت ،مناسب هستند .از دیدگاه اسچمیت و منلی )2009( 32و ودج
( ،)2003حساو شامل مهارتهای ریاضی کاربردی و درک میباشد که اصو ً ،همه مردم نیاز
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داشته باشند .حساو در زمان و فضا همراه با تیییرات اجتماعی و توسعه فناوری تیییر میکند .به
عبارت دیگر ،حساو شامل دانش مهارتهای مورداستفاده برای مدیریت مؤثر خواستههای ریاضی
در موقعیت شخصی ،اجتماعی و کار ی در ترکیب با توانایی تطبیق و سازگاری منعطف با
خواستههای جدید در جامعهای بسیارپویا میباشد بهطوریکه تا حدود زیادی از طریق تکنولوژی و
اطالعات کمی غالب شود( .گروانستبجن ،به نقل از ودج )2002بنابراین ،حساو بهعنوان توانایی
اشخار برای اجرای رضایتبخش فعالیت های مختلف در جامعه مدرن درنظرگرفته میشود .این
فعالیتها بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،اطالعات کمی را دربرمیگیرد .عالوه بر این ،ودج ()2001
استد ل کرد که مدیریت هر موقعیت حسابی برای بزرگسا ن بر اساس فرهنگ آنها و پیشزمینه
دانشگاهی پایهگذاری شده است .گینسبرگ ،منلی و اسمیچت ( )2009سه مؤلفه اصلی شامل
زمینه ،محتوا ،شناخت فرایندهای احساسی را به منظور شکلدهی و ساخت حساو بزرگسا ن
معرفی کردند .زمینه می تواند به شخص ،خانواده و محیط کار یا جامعه مربوا باشد .محتوا به
عنوان دانش ریاضی تعریف شده که برای انجام وظایف مرتبط ،دانستن آن ضروری است ،زمینه
شامل (آ) عدد و درک عددی (و) مدلها ،توابع و جبر (ج) اندازهگیری و شکل (د) اطالعات ،آمار
واحتما ت می باشد .شن اخت و فرایندهای احساسی شخصی را قادر به حل مسائل و در نتیجه
ارتباا بین زمینه و محتوا میسازد.
مساله کالمی زیر به عنوان نمونه ساده ای از کاربرد علم حساو در بازنمایی ساختار ترازنامه و
تحلیل نسبت های مالی می باشد.
مساله کالمی :1ساختار ترازنامه یک بانک توسعهای را به زبان ریاضی بیان کنید (.درصورتیکه
بدهی جاری در ترازنامه یک بانک توسعه ای ،کاهش /افزایش یابد ،نسبت جاری آن بانک ،هه
تیییری خواهد یافت؟)
 -2-3مطالعه موردی  :2مساله کالمی در زمینه جبر
تحلیل پوششی داده ها ،تکنیکی است که در آن ،برای حل مسائل کالمی جبری از روش
مدلسازی ریاضی استفاده میشود .در کاربرد تحلیل پوششی دادهها در صنعت بانکداری ،فرض بر
این است که بانک بهعنوان یک سیستم تلقی شده و ورودیها و خروجیهای سیستم با شناخت
دقیق از فعالیتهای بانکی دریکی از بانکهای توسعهای کشور مشخص شود( .ابوالحسنی و
ابوالحسنی )1313 ،روش ناپارامتر ی برای تخمین تابع تولید توسط فارل ( )1127مطرح شد .در
این روش ،شکل خاصی از یک تابع را برای تخمین تابع تولید در نظر گرفته و با استفاده از
مدلسازی ریاضی ،پارامترهای تابع تعیین میشود .منظور از تابع تولید ،تابعی است که برای هر
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ترکیب خطی از شاخصها ی ورودی ،بیشینه مقدار را برای شاخصهای خروجی ،محاسبه مینماید.
کارایی یک واحد تصمیمگیرنده را میتوان با داشتن تابع تولید اندازهگیری نمود .با عنایت به اینکه
در مورد تحلیل پوششی دادهها و کاربردهای آن ،بهتفصیل در کتاوهای تحلیل پوششی دادهها
پرداختهشده ،صرفاً به معرفی برخی مدلهای آن اکتفا مینماییم .هارنز ،کوپر و رودز ،دیدگاه فارل
را توسعه داده و مدلی ارائه نمودند که توانایی محاسبه ی کارایی با هندین ورودی و خروجی را
داشته باشد و آنها مدل خود را  CCR39نامیدهاند که با فرض بازده به مقیاس ثابت بیانشده است.
 معرفی مدل  CCRبا ماهیت ورودی:


و

()2

∑

و
, j=1,…, n

0

و فرم استاندارد آن به شکل ذیل هست:
()3

Min 
∑ s.t



و

Min 
∑ s.t

∑

و
0 ,j=1,…,n , i=1,…,m , r=1,…,s
 مدل  CCRبا ماهیت خروجی

Max 
∑ s.t

و

()4



و

∑

0 ,j=1,…,n

و فرم استاندارد آن به شکل ذیل هست:

Max 
∑ s.t

و

()5



و

∑

0 ,j=1,…,n , i=1,…,m , r=1,…,s


مدل  CCRبا ماهیت ترکیبی
()6



و
و


j=1,…, n
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مالحظه میشود :اقالم "داراییها" و "بدهیها "در ساختار ترازنامه یک بانک ،به ترتیب همان
شاخصهای "خروجی" و" ورودی" واحدهای تصمیمگیرنده میتواند در نظر گرفته شود.
مساله کالمی جبری زیر بهعنوان نمونهای از مسائل کالمی ریاضی با تکنیک تحلیل پوششی دادهها
مبتنی بر داده های موجود در ترازنامه ،برای ارزیابی عملکرد شعب یک بانک توسعهای میباشد که
با یک مدل ریاضی ،جواو مناسب به دست میآید:
مساله کالمی :2در یک بانک توسعهای که  91شعبه فعال دارد ،شعب کارا را از شعب ناکارا با
توجه به اقالم ترازنامه ،تفکیک نمایید.
 -4یافته های پژوهش
در این بخش ،یافته های پژوهش برای دو مساله کالمی حسابی و جبری طرح شده ،بیان می شود:
 -1-4یافته های پژوهش برای مساله کالمی (1در زمینه حساب)
با توجه به اینکه شناخت اقالم ترازنامه برای مدیریت ترازنامه و گزارشگری مالی مبتنی بر آن
برای اتخاذ تصمیم مدیریتی ضروری میباشد ،ساختار ترازنامه یک بانک توسعهای به شرح ذیل با
ادبیات مالی بیان میشود که در آن ،دادههای ترازنامه ،فرضی است .سپس ،ساختار ذیربط را به
زبان ریاضیات بازنمایی نموده و تحلیل نسبت جاری از منظر مساله کالمی بررسی میشود .در
ادامه ،نتایج مجدداً ،به ادبیات مالی برگردانده میشود.
ترازنامه
 21اسفند 1313

91

فصلنامه مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار /شماره سيوچهارم /بهار 2931

یادداشتهای توضیحی ،جز ینفک صورتهای مالی است.
بازنمایی ترازنامه به زبان ریاضیات
اقالم ترازنامه بهصورت متییرهای ذیل با استفاده از مسائل کالمی حسابی ،بیان میشود.
جدول -1بازنمایی ترازنامه به زبان ریاضیات
داراییها

متغیر

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

نقد

بدهی به بانک مرکزی

مطالبات از بانک مرکزی

بدهی به بانکها و موسسات اعتباری

مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری

سپرده های دیداری

تسهیالت اعطایی و مطالبات از بخش دولتی

سپرده های پس انداز و مشابه

تسهیالت اعطایی و مطالبات ازبخش غیردولتی

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

سرمایه گذاریها و مشارکتها

سایر سپرده ها

دارائیهای ثابت مشهود

سایر بدهیها و ذخایر

سایر داراییها

جمع بدهیها

اقالم در راه

اقالم حقوق صاحبان سهام

جمع داراییها

∑

متغیر

∑

سرمایه

اقالم زیر خط دارایی ها

اندوخته قانونی

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

سایر اندوخته ها

تعهدات بابت ضمانتنامه ها

مانده سود( زیان) انباشته

سایر تعهدات

جمع حقوق صاحبان سهام

وجوه اداره شده و موارد مشابه

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

∑
∑
∑

اقالم زیر خط بدهی ها
طرف تعهدات بابت اعتبارات اسنادی
طرف تعهدات بابت ضمانتنامه ها
طرف سایر تعهدات
طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه
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با توجه به متییرهای جدول ( ،)1معادله اصلی حسابداری بهصورت ذیل نوشته میشود:
∑

()7

∑
∑

()8

∑
∑

مشاهده می شود که در تبدیل فوق ،از اعمال حسابی( جمع و تفریق) در ریاضیات استفادهشده
است .ازآنجاکه از تقسیم اقالم ترازنامه بر یکدیگر  ،نسبتهای مالی حاصل میشود .لذا برای درک
مفهومی نسبتهای مالی ،به شاخصهای ریاضی موردنیاز( نسبت ،دسی مال) نیاز خواهیم داشت .به
نظر میرسد درک روابط ریاضی بین شاخصهای مالی در تحلیل مناسب نسبتهای مالی تاثیرگذار
است .همچنین بازنمایی شاخصهای مالی بهصورت نمودار ریاضی ،در تحلیل مناسب مالی و
درنتیجه آن ،اتخاذ تصمیم ،تاثیر مثبتی دارد .
تحلیل نسبتهای مالی
مساله کالمی زیر به عنوان نمونه ساده ای از کاربرد علم حساو در تحلیل نسبت های مالی می
باشد.
مساله کالمی :درصورتیکه بدهی جاری در ترازنامه یک بانک توسعه ای ،کاهش /افزایش یابد،
نسبت جاری آن بانک ،هه تیییری خواهد یافت؟
حل مساله کالمی:
دارایی جاری

داریم:

بدهی جاری

=نسبت جاری

 ،و نسبت جاری=
و بدهی جاری=
فرض کنیم :دارایی جاری=
با توجه به اینکه در دنیای واقعی ،اعداد منفی وجود ندارد ،لذا میبایست X,Y≥0
برای حل این مساله ههار حالت به شرح ذیل ،پیش خواهد آمد.
و نسبت جاری جدید=
فرض کنیم :بدهی جاری تیییریافته=
لذا با توجه به روابط ترتیبی بین اعداد ،سه حالت زیر وجود دارد:
 - 1اگر

<

،

آنگاه خواهیم داشت:

 ،آنگاه:

در نتیجه

 - 2اگر

>

،

آنگاه خواهیم داشت:

 ،آنگاه:

در نتیجه

 - 3اگر

=

،

آنگاه خواهیم داشت:

 ،آنگاه:

درنتیجه
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توجه :درصورتیکه =  ،مفهوم بینهایت و یا تعریفنشده در ریاضیات تداعی خواهد شد ،هراکه
با کوهک شدن مخرج ،نسبت تعیینشده به سمت بینهایت بزرگ میل مینماید.
با توجه به روابط ریاضی ،نتایج در ادبیات مالی به شرح زیر تفسیر میشود:
 اگر بدهی جاری در یک بانک توسعهای افزایش یابد ،نسبت جاری آن کاهش مییابد ،به
عبارت دیگر؛ توان بانک در بازپرداخت بدهی جاری از محل دارایی جاری کاهش می یابد.
 اگر بدهی جاری در یک بانک توسعهای کاهش یابد ،نسبت جاری آن افزایش مییابد ،به
عبارت دیگر؛ توان بانک در بازپرداخت بدهی جاری از محل دارایی جاری افزایش می یابد.
 اگر بدهی جاری ،بدون تیییر باشد ،نسبت جاری نیز بدون تیییر میباشد ،بهعبارتدیگر؛
توان بانک در بازپرداخت بدهی جاری از محل دارایی جاری تیییری نمیکند.
 اگر بدهی جاری به صفر کاهش یابد ،نسبت جاری بینهایت( تعریفنشده) تلقی میشود،
یعنی؛ بانک قادر به به کارگیری دارایی جاری خود نیست.
به همین ترتیب ،استد ل های منطقی و درک منطقی اصول ریاضیات پایه در مسائل کالمی
ساختهشده برای سایر نسبت های مالی و بررسی تأثیرات اقالم ترازنامه به مدیریت بانک کمک
خواهد کرد که بتواند با تحلیل مناسب ،تصمیم مدیریتی در زمینه داراییها و بدهیها با توجه به
تحلیل نسبتهای مالی اتخاذ نماید.
 -2-4حل مساله کالمی جبری با تكنیک تحلیل پوششی دادهها 37در مدیریت داراییی و
بدهی بانک
فرض بر این است که بانک بهعنوان یک سیستم تلقی شده و ورودیها و خروجیهای سیستم با
شناخت دقیق از فعالیتهای بانکی دریکی از بانکهای توسعهای کشور مشخص شود .در این مقاله،
تالش بر این بوده که مدلی در نظر گرفته شود که نشاندهندهی عملکرد واقعی شعب بانک باشد.
منظور از واحدهای تصمیمگیرنده ،شعب یک بانک توسعهای مطابق اقالم ترازنامه سال 1312هجری
شمسی میباشند.
مساله کالمی :در یک بانک توسعهای که  91شعبه فعال دارد ،شعب کارا را از شعب ناکارا با توجه
به اقالم ترازنامه ،تفکیک نمایید.
حل مساله:
برای حل این مساله می توان با استفاده از دانش ریاضی و کاربردی از تکنیک تحلیل پوششی
داده ها ،مدل مناسب را تعیین نمود( .به دلیل اینکه کنترلی بر روی خروجیهای شعبه وجود ندارد،
از روش ورودی محور استفاده میشود).
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در ابتدا شاخصهای ورودی و خروجی با توجه به اقالم ترازنامه و در راستای توسعهای بودن
بانک موردنظر ،شناسایی شد .همچنین بهمنظور شناسایی منابع و مصارف بانک ،مطالبات و خدمات
بانک ،ساختار درآمدی و هزینهها و منابع و مصارف نیز موردبررسی قرارگرفته که درنهایت،
شاخصها به شرح ذیل تعیین شد.
 ارائه تسهیالت
عبارت است از تمامی تسهیالت اعطایی شعب بانک  .این شاخص ،کمی ،غیر تجمعی و قطعی بوده و
بهصورت مانده مقاطع ،بهعنوان یک شاخص خروجی مورداستفاده قرارگرفته است.
 گشایش اعتبارات
عبارت است از تمامی اعتبارات گشایشیافته شعب بانک  .این شاخص ،کمی و قطعی بوده و
بهصورت مانده مقاطع ،بهعنوان یک شاخص خروجی مورداستفاده قرارگرفته است.
 صدور ضمانتنامه
عبارت است از تمامی ضمانتنامههای صادرشده شعب بانک .این شاخص ،کمی و قطعی بوده و
بهصورت مانده مقاطع ،بهعنوان یک شاخص خروجی مورداستفاده قرارگرفته است.
 مبلغ وصول مطالبات
عبارت است از میزان وصول مطالبات توسط شعب بانک .این شاخص ،کمی و قطعی بوده و
بهصورت مانده مقاطع ،بهعنوان یک شاخص خروجی مورداستفاده قرارگرفته است.
 مبلغ سود
عبارت است از میزان سود حاصل از ارائه خدمات بانکی توسط شعب بانک .این شاخص ،کمی و
قطعی بوده و بهصورت مانده مقاطع ،بهعنوان یک شاخص خروجی مورداستفاده قرارگرفته است.
 مبلغ ههار سپرده اصلی( شامل:سپردههای کوتاهمدت ،بلندمدت ،جاری ،قرضالحسنه)
این شاخص ،کمی و قطعی بوده و بهصورت مانده مقاطع بهعنوان یک شاخص ورودی در نظر گرفته
شد.
 هزینههای عملیاتی
این شاخص ،کمی ،غیر تجمعی و قطعی بوده و بهصورت مانده مقاطع بهعنوان یک شاخص ورودی
لحاظ شد.
 هزینههای غیرعملیاتی
این شاخص ،کمی ،غیر تجمعی و قطعی بوده و بهصورت مانده مقاطع بهعنوان یک شاخص ورودی
لحاظ شد.
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داده های این شاخصها  ،با توجه به عملکرد شعب در یک بانک توسعه ای از سیستم اطالعاتی
همان بانک و بر اساس اقالم ترازنامه استخراج گردید.
31
سپس با استفاده از نرمافزار  GAMSکه به حل مساله در دنیای واقعی میپردازد  ،داده ها در مدل
 CCRورودی -محور وارد شده و جواو موردنظر به دست آمد:
جدول شماره  -2نتایج ارزیابی عملكرد شعب یک بانک توسعه ای برای تعیین کارایی

21

نام شعبه

میزان کارایی

نام شعبه

میزان کارایی

نام شعبه

میزان کارایی

شعبه 1

1.000000

شعبه 22

0.987213

شعبه 41

0.197242

شعبه 2
شعبه 3

1.000000
1.000000

شعبه 29
شعبه 27

1.000000
0.796525

شعبه 20
شعبه 21

0.271548
0.864331

شعبه 4

0.809632

شعبه 21

1.000000

شعبه 22

0.708064

شعبه 2

0.626519

شعبه 21

0.773070

شعبه 23

0.489097

شعبه 9

1.000000

شعبه 30

0.254993

شعبه 24

1.000000

شعبه 7

0.475185

شعبه 31

0.018449

شعبه 22

0.011403

شعبه 1
شعبه 1

1.000000
1.000000

شعبه 32
شعبه 33

1.000000
0.846319

شعبه 29
شعبه 27

1.000000
0.442927

شعبه 10

0.381475

شعبه 34

0.164770

شعبه 21

0.732405

شعبه 11

0.958377

شعبه 32

0.119265

شعبه 21

1.000000

شعبه 12

1.000000

شعبه 39

0.553154

شعبه 90

0.579428

شعبه 13
شعبه 14

0.837007
1.000000

شعبه 37
شعبه 31

0.093667
1.000000

شعبه 91
شعبه 92

0.449737
0.000000

شعبه 12

0.435512

شعبه 31

0.733187

شعبه 93

0.001146

شعبه 19

1.000000

شعبه 40

0.819330

شعبه 94

0.301498

شعبه 17

0.658633

شعبه 41

0.816498

شعبه 92

0.069703

شعبه 11

0.980023

شعبه 42

0.921304

شعبه 99

0.000000

شعبه 11
شعبه 20

0.988232
1.000000

شعبه 43
شعبه 44

0.019972
0.710207

شعبه 97
شعبه 91

0.389544
0.425243

شعبه 21

1.000000

شعبه 42

1.000000

شعبه 91

0.023643

شعبه 22

0.521480

شعبه 49

0.288288

شعبه 23

1.000000

شعبه 47

1.000000

شعبه 24

0.815476

شعبه 41

0.116934
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با به کاربردن مدل CCRورودی ،شعب کارا را از شعب ناکارا تفکیک نموده و مشخص مینماییم که
کدامین شعب ،با شرایط بازده به مقیاس ثابت ،کارا هستند.
جدول شماره ( )2نشان میدهد که با در نظر گرفتن  3شاخص ورودی و  2شاخص خروجی به
شرح فوق 21 ،شعبه این بانک ،کارا هستند .همچنین  2شعبه ،اختالف بسیار اندکی برای رسیدن
به مرز کارایی دارند و با گسترش فعالیتهایشان میتوانند کارا شوند .شعبههایی نیز که کارایی صفر
داشته ،در واقعیت جزء شعبههای جدیدالتأسیس بانک میباشند که در مقطع زمانی این ارزیابی،
هنوز فعالیت خود را شروع نکرده بودند .همچنین در این بانک توسعه ای مشاهده شد که شعب با
کارایی پایین نیز ،جزء شعبی میباشند که از تاریخ افتتاح آنها ،زمان کمی گذشته و زم است با
اتخاذ سیاستهای مدیریتی و راهبردی ،مقدار شاخصهای خروجی خود را افزایش دهند.
نتایج حاصل از این پژوهش ،حاکی از آن است که شعب ناکارا برای بهبود عملکرد خود نیاز
دارند هزینه های غیرعملیاتی خود را کاهش داده و هزینههای عملیاتی خود را تااندازهای تقلیل
دهند .از این رو ،پیشنهاد میشود کارکنان شعبی که دارای تجربه کاری بیشتری میباشند و در
شعب کارا اشتیال دارند( ،بهطور مقطعی) در شعبی که دارای کمترین کارایی بوده و کارکنان آن،
دارای سابقهی کاری کمتری هستند ،به کار گرفته شوند .این موضوع موجب میشود که با اتخاذ
سیاستهای مناسب و انت قال تجربه از طریق افزایش سرمایه فکری ،شعب با کارایی پایین ،به مرز
کارایی نزدیکتر شوند.
در حل مساله فوق ،مالحظه شد :تحلیل نتایج حاصل از تفسیر داده های حاصل از حل این
مدل ریاضی ،با آنچه در واقعیت وجود داشته ،همخوانی داشته است( .بهعنوانمثال شعبی که کارا
شناختهشده ،کارکنان باتجربه با تر داشته که در جلسات تصمیم سازی آن بانک نیز
حضورداشتهاند  ).از این رو ،تحلیل و ارزیابی داده ها در دنیای ریاضی در تحلیل و ارزیابی شعب در
عملکرد بانک اثرگذار است.
با توجه به طرح مساله کالمی این پژوهش در زمینه حساو و حل این مساله مشاهده میشود:
بیان مسائل کالمی حسابی و حل آن مسائل به زبان دقیق ریاضی ،در تحلیل واحدهای مالی و
شاخصهای آن ،تاثیر قابل توجهی داشته و احتمال خطای تحلیل را کاهش می دهد .به عبارت
دیگر ،مدل سازی ریاضی برای حل مسائل کالمی حسابی در تحلیل دقیق تر پدیدههای واقعی مالی،
تاثیر قابل توجهی دارد و در نتیجهی آن ،تحلیل مسائل مالی در بانک دقیقتر و منطقیتر می شود،
هرا که ریاضیات ،زبان دقیق بیان پدیده های هستی است و با تعیین دقیق روابط بین متییرهای
ریاضی ،روابط بین پدیده های مالی را آشکار میسازد.
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همچنین با توجه به طرح مساله کالمی این پژوهش در زمینه جبر و حل این مساله مشاهده
می شود :بیان مسائل کالمی و حل آن مسائل به زبان دقیق ریاضی ،در ارزیابی واحدهای مالی و
تحلیل روابط بین شاخص های مالی ،تاثیر قابل توجهی داشته و احتمال خطای ارزیابی را به دلیل
خطای انسانی کاهش میدهد  .به عبارت دیگر ،مدلسازی ریاضی برای حل مسائل کالمی جبری در
نقد و ارزیابی دقیقتر پدیده های واقعی مالی ،تاثیر قابل توجهی دارد و خطای هالهای ناشی از
نگرش افراد را نسبت به ارزیابی مالی واحدهای بانکی کاهش میدهد.
 -5نتیجهگیری و بحث
در این پژوهش ،مساله کالمی در زمینه حسابی (ساختار ترازنامه ،نسبتهای مالی) و جبری
(تعیین کارایی شعب) بر اساس اقالم ترازنامه یک بانک توسعهای مطرح و بررسی گردید و سپس،
نتایج حاصل با توجه به مدلساز ی ریاضی تفسیر و ارزیابی شد .نتایج این پژوهش ،نشان داد برای
حل مسائل کالمی در زمینه مالی ،دانش مالی و کاربرد آن در تحلیلهای مالی ،از یکسو و دانش
ریاضیات برای محاسبات مربوا به امور مالی و کاربرد آن برای تحلیل و ارزیابی دادهها از سوی
دیگر موردنیاز خواهد بود .از این رو ،درک دانش ریاضی برای استفادهکنندگان مالی بهویژه مدیریت
ترازنامه ،ضروری به نظر میرسد ،در غیر این صورت ،حتی باوجود دانش آن( ،به دلیل عدم آموزش
کافی کارکنان مالی در این زمینه) در دنیای واقعی بدون استفاده باقی میماند .پژوهشهای دیگری
(رهنمای رودپشتی و همکاران 1314 ،؛ ابوالحسنی کومله و همکار1313 ،؛ پورزرندی و همکاران،
1312؛ مهرگان و همکاران1310 ،؛ گنجی1311 ،؛ ثابتی 1312 ،و پورزرندی و منصوره )1312 ،نیز
نشان داده که برای اندازهگیری و انتخاو بهترین راهحل برای مدیریت ترازنامه ،نیاز به محاسبات و
مدلسازی ریاضی دارد.
با توجه به بررسی مبانی نظری و پژوهش انجامشده ،مطرحشدن مسائل کالمی-که برای حل
آن ،نیاز به مدلسازی مساله هست ،-برای مدیریت ترازنامه در سایر زمینهها (مانند مدیریت
ریسک ،سرمایه ،دوره انتظار و موارد مشابه) ضروری به نظر میرسد.
همانطور که مشاهده میشود حل این دو مساله کالمی ،اهمیت کاربست ریاضی با رویکرد
مسائل کالمی در امور مالی (مدیریت ترازنامه) را به خوبی ،نمایان میسازد و به بیانی دیگر،
کاربردهایی از ریاضیات در امور مالی (مدیریت ترازنامه) را از منظر حل مساله کالمی ریاضی در
سطوح با ی شناخت (تحلیل و ارزیابی) بیان میکند تا به واسطهی آن ،تحلیل و ارزیابی امور مالی
(مدیریت ترازنامه) با دقت و صحت بیشتری انجام شود .این پژوهش ،اهمیت بهکارگیری ریاضیات را
در مسائل مالی از منظر حل مسائل کالمی ریاضی خاطر نشان میکند .با گسترش طرح این نوع
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مسائل ،جذابیت و سودمندبودن دانش ریاضی برای انجام دقیق امور مالی ،آشکار میگردد و پرتوی
هرهند باریک برای گسترش مرزهای بین رشتهای ریاضی و مالی تابیده میشود تا به دلیل نظاممند
بودن و دقت ریاضی ،مدیریت ترازنامه با دقت و صحت بیشتری انجام شود.
بنابراین این پژوهش ،دریچهای برای انجام پژوهشهای بیشتر در زمینه تلفیق دانش ریاضی با
امور مالی خواهد بود تا از رهگذر خالقیت ریاضی -که برای حل مسائل کالمی ریاضی در امور مالی
(به ویژه ترازنامه) ضروری است ،-خالقیت در امور مالی متبلور گردد و در نتیجهی آن ،مرزهای
دانش ،به اندازهی ذرهای (هرهند اندک) جابجا گردد.
بنابرا ین در راستای پژوهش فوق و نتایج حاصل ،پیشنهادهای زیر ارائه شد:
 درک مفهومی دانش ریاضی استفادهکنندگان در حل مسائل کالمی مانند مدیریت ترازنامه،
در پژوهشهای آینده موردبررس ی و آزمون قرار گیرد و مشکالت مربوا به حل این مسائل
شناسایی شده و راهکارهایی برای بهبود درک وکاربرد این مفاهیم توسط استفادهکنندگان
برای حل مساله کالمی ارائه شود.
 بانکها با شناسایی افراد کلیدی و برنامهریزی به منظور یادگیری مستمر کارکنان ،گامی مؤثر
در جهت بهبود مدیریت دارایی و بدهی با دانش محتوایی ریاضی بردارد.
 مسائل کالمی در سایر زمینههای بیانشده در مدیریت ترازنامه در این پژوهش ،مطرح شده
و نتایج حاصل ،با توجه به مدلسازی ریاضی تحلیل و ارزیابی شود.
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