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سیستم ارزیابی عملکرد ثابت با مجموعه معیارهای از قبل تعیینشده ،محدودیتهای زیادی
را در زمینٔه ارزیابی عملکرد برای بانکها که دارای محیط متغیر هستند ،بهوجود آورده است.
به همین منظور این مطالعه با هدف ارائٔه مدل ارزیابی عملکرد منعطف ،سازگار با تغییرات
درونسازمانی و بیرون سازمانی انجام شد .پژوهش حاضر ابتدا به تشکیل بانک اطالعاتی از
معیارهای مرتبط با فعالیتهای بانکی پرداخت که پس از دسته بندی توسط خبرگان  ۲5مفهوم
کلی پدیدار شد .سپس با استفاده از روش نقشه شناختی فازی ۹ ،معیار تاثیرگذار شناسایی
گردید که در ادامه با روش فرایند تحلیل شبکه فازی ( ،)FANPوزندهی و رتبهبندی شدند.
ایجاد عدالت سازمانی برای تمام همکاران ،برآورده کردن نیاز مشتریان در سریعترین زمان
ممکن ،تأکید بر اخالق مناسب کارکنان با مشتری و تحقیق و توسعه برای محصوالت و خدمات
برخی از مهمترین این معیارها هستند .نتایج نشان داد که مدل منعطف پیشنهادی میتواند
بهعنوان ابزاری جهت استخراج معیارهای ارزیابی عملکرد منطبق با خواستٔه سازمان
مورداستفاده قرار گیرد و در فرایند ارزیابی عملکرد بهکارگرفته شود .بهروزرسانی معیارهای
موجود در بانک اطالعاتی بر اساس نتایج ارزیابیها و تصمیمات مدیریتی و تغییر استراتژیها
و استفاده از این مدل جهت انتخاب معیارهای مناسب در هر دورٔه ارزیابی عملکرد بر اساس
شرایط سازمان از نوآوریهای این پژوهش بوده است.
واژههای کلیدی :سیستم ارزیابی عملکرد منعطف ،انتخاب معیارها ،نقشه شناختی فازی،
 ،FANPبانک شهر.
طبقهبندی G28 ،G21 ،D40 :JEL
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جملٔه معروفی از پیتر دراکر وجود دارد که میگوید« :اگر نمیتوانید چیزی را اندازهگیری
کنید ،پس نمیتوانید آن را مدیریت کنید ».این جمله برای همٔه بخشهای جامعه کاربرد
دارد که اه میت آن در بخش بانکی بسیار مهم است .بخش بانکی ستون توسعٔه اقتصادی
کشور است و مشکالت موجود در آن میتواند تأثیر مستقیم و جدی در ذینفعان مختلف و
همچنین اقتصاد کالن جامعه داشته باشد (سکمی و همکاران  .)۲۰۰۹ ،۱ارائٔه خدمات بانکی
الکترونیک با کیفیت باال (شانکار و جباراجاکرتی  ،)۲۰۱۹ ،۲نوآوری در بخش بانکی (یوشنگ
و ابراهیم  ،)۲۰۱۹ ،۳و همچنین استفاده از استراتژیهای متفاوت در بخشهای مختلف
(براوو و همکاران  )۲۰۱۹ ،4بانکها را بر آن داشته است تا بهمنظور برنامهریزی مناسب و
رسیدن به اهداف ترسیمشده ،بهدنبال سیستم ارزیابی عملکرد مناسب برای سازمانشان
باشند (ابراهیم و تنگیولی  .)۲۰۱۴ ،5ارزیابی عملکرد بانکی توجه بسیاری از پژوهشگران را به
خود جلب کرده است (فریتزن ( ،)۲۰۰۷ ،6ابراهیم و تنگیولی( ،)۲۰۱۴ ،پرساد و راویندر ،۷
.)۲۰۱۲
طی سال های اخیر رویکردهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد بانکی استفاده شده است.
تحلیل نسبیت ،کارت امتیازی متوازن ،الگبرداری ،تحلیل سلسلهمراتبی ،و تحلیل پوششی
دادهها ازجمله رویکردهای برجسته است که محققان در ادبیات ارزیابی عملکرد بانکی از آن
استفاده کردهاند (ابیدو گوآید ( ،)۲۰۱۷،۸چن و همکاران ( ،)۲۰۰۸ ،۹کوک و همکاران ،۱۰

استفاده از روش نقشه شناختی فازی و  FANPدر طراحی سیستم …

۴۱5

( ،)۲۰۰۴هو و همکاران  ،)۲۰۰۹ ،۱و (رامانتان  .)۲۰۰۷ ،۲این نوع مدلها با انتخاب یکسری
معیارهای عملکردی و با توجه به فرایند تعریفشده در آنها ،به ارزیابی عملکرد سازمان
میپردازند .همچنین بخشی دیگر از مدلهای ترکیبی و نوینتر نسبتبه قبلیها نیز وجود
دارند که عالوه بر انتخاب معیارها و فرایند ارزیابی عملکرد ،با وارد کردن برنامٔه استراتژیک

پژوهش انجام میشود .نوع پژوهش از لحاظ هدف (بهدلیل استفاده از نتایج حاصل در ارزیابی
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ارزیابی عملکرد بانکها اهمیت بسیاری در میزان موفقیت آنها در اقتصاد کشور دارد.
امروزه با وجود محیط متغیر کسبوکار ،بازار رقابت کامل ،تغییرات زیاد در ابعاد مختلف
در دورههای کوتاهمدت ،و عوض شدن مداوم سیاستهای مالی کشور باید تغییرات مستمر
در معیارهای ارزیابی را در دورههای کوتاهمدت داشته باشیم که مدلهای موجود در ارزیابی
عملکرد بانکها بهدلیل اینکه همگی فرایندی ثابت (چه در انتخاب معیارها و چه در فرایند
ارزیابی عملکرد) دارند ،نمیتوانند جوابگوی این حجم از تغییرات باشد .به همین دلیل،
سیستم ارزیابی عملکرد بانکی نیازمند ارائٔه مدلی است که بتواند این حجم از تغییرات را
پاسخگو باشد و با توجه به شرایط فعلی حاکم بر بانکها این مسئله بسیار پراهمیت است.
حال با توجه به مطالب بیانشده ،این سؤال مطرح میشود که چگونه میتوان مدلی
طراحی کرد که بانکها با عوض شدن شرایط داخلی یا محیطی ،بتوانند به این تغییرات
عکس العمل نشان دهند .آیا با استفاده از ایجاد بانک اطالعاتی از معیارهای ارزیابی و روش
نقشه شناختی فازی و روش  FANPمیتوان به این مهم دست یافت .برای پاسخ به این
سؤاالت ،هدف این پژوهش ارائٔه مدل ارزیابی عملکرد انعطافپذیر بهمنظور سازگاری با
شرایط داخلی یا محیطی سازمان انتخاب شد.
در ادامه به بررسی پیشینٔه تحقیق مرتبط با موضوع پرداخته شده است .سپس روش
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بانکها بهمنظور بخشی از فرایند ارزیابی ،مدل خود را بهبود بخشیدهاند (ووگایان .)۲۰۱۹ ،۳
همچنین برخی محققان چندین توانمندساز  4سازمانی معرفی کرده و فرایند ارزیابی عملکرد
بر اساس موفقیت شعب بانک در این توانمندسازها انجام شده است (مورفی و دنیسی ،5
( ،)۲۰۰۸آگنیس( ،)۲۰۰۹ ،پوالکس و همکاران  .)۲۰۱۲ ،6موارد بیانشده نشان میدهد که
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عملکرد بانکها) ،کاربردی است .در ادامه نیز یافتههای تحقیق موردبحث قرار میگیرد و در
پایان نتایج این مطالعه بیان شده است.
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بخش بانکی یک کشور شریان توسعٔه اقتصادی آن است .توسعٔه صنعتی ،کشاورزی ،و تجاری
یک کشور بدون داشتن سیستم بانکی کارآمد قابلِتصور نیست .بنابراین ،داشتن برنامٔه
ارزیابی عملکرد پیشنیازی ضروری برای بانکهاست (جاها و هو  .)۲۰۱۲ ،۱عالوهبراین،
بحران مالی سال  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۹نشان داد که عملکرد بانکی برای اقتصاد جهانی بسیار مهم
است و باید بهطور مداوم مورد نظارت قرار گیرد و بهطور مداوم ارزیابی شود (الونی و شیفو ،۲
.)۲۰۱۱
ارزیابی عملکرد به روش علمی برای ارزیابی سازمان کار بسیار پیچیدهای است که به
مشکلی اساسی در سیستم ارزیابی عملکرد سازمان تبدیل شده است (خی و شی .)۲۰۱۳ ،۳
اما سازمانهایی که عملکرد خود را با استفاده از معیارهای مالی و غیرمالی باهم اندازهگیری
میکنند ،عملکرد بهتری در کسبوکار دارند (کیسی و بیلی  .)۲۰۱۳ ،4استفاده از روشهای
گوناگون در ارزیابی عملکرد بانکها موردتوجه جامعٔه علمی در سرتاسر جهان بوده است.
برخی از ابزارها و تکنیکهای مشهور که در تحلیل عملکرد بانکی مورداستفاده قرار گرفته
کارت امتیازی متوازن (وو و همکاران ،)۲۰۰۹ ،الگوبرداری (کوک و همکاران ،)۲۰۰۴ ،5
تحلیل پوششی دادهها ( 6هوو و وو ،)۲۰۰۹ ،تجزیهوتحلیل نسبیت ،مدلسازی معادالت
ساختاری (منورو راث  ،)۲۰۰۸ ،۷تحلیل سلسلهمراتبی و تاپسیس (سکمی و همکاران)۲۰۰۹ ،
و چند مورد دیگر است که از این تکنیکها بیشترین استفاده در ارزیابی عملکرد بانکها را
داشته است .همچنین در زیر چند مورد از پژوهشهایی که روشهای ترکیبی جدید در ارزیابی
عملکرد بانکها ارائه کردهاند ،بیان شده است:
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بهشتینیا و امیدی ( )۲۰۱۷در پژوهشی تحت عنوان «روش ترکیبی امسیدیام  ۱برای
ارزیابی عملکرد در صنعت بانکی بر اساس یک روش ترکیبی» از کارت امتیازی متوازن
(بیاسسی  )۲و مسئولیت اجتماعی ادغامی (سیاسآر )۳استفاده کردند .بر اساس این روش
ابتدا معیارهای مناسب برای صنعت بانکی با توجه به کارت امتیازی متوازن و مسئولیت

اساس کارت امتیازی متوازن و چهار دیدگاه معروف آن استخراج شد و شاخصهای خارجی
نیز بر اساس روش مسئولیت اجتماعی ادغامی تعیین شد .پس از خروج شاخصها با استفاده
از دو روش فوق ،معیارها بر اساس روش فرایند تحلیل سلسلهمراتبی و روش منطق دیجیتالی
اصالحشده وزندهی شد و در پایان با استفاده از روش تاپسیس فازی و ویکور فازی رتبهبندی
انجام پذیرفت.
یه  )۱۹۹6( ،۷در پژوهشی با عنوان «استفاده از تحلیل پوششی دادهها و صورتهای مالی
بهمنظور ارزیابی عملکرد بانکها» بیان کرد که بهمنظور تشخیص بانکهای کارآمد از
ناکارآمد و همچنین بهدست آوردن دید صحیح نسبتبه ابعاد مختلف مالی میتوان از این
روش استفاده کرد .معیارهای عملکردی مورداستفاده در این پژوهش کفایت سرمایه ،درآمد،
نقدینگی ،بدهی ،و رشد سپردههای پسانداز است .روش تحلیل پوششی دادهها که کارایی
بانک را با تبدیل ورودی به خروجیهای همنوع محاسبه میکند ،روشی مناسب برای یافتن
مقادیر هدف با توجه به شرایط بیانشده در باالست .روش تحلیل پوششی داده میتواند
بهرهوری را بهعنوان رویکرد میانجی با استفاده از شاخصهای مالی استخراج کند.
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اجتماعی ادغامی مشخص شد .سپس با استفاده از فرایند تحلیل سلسلهمراتبی  )AHP( 4و
روش منطق دیجیتالی اصالحشده (امدیال )5وزن هریک از معیارها بهدست آمد .درنهایت با
ترکیب روش تاپسیس فازی و ویکور فازی رتبهبندی انجام پذیرفت.
در پژوهشی که توسط اوالس و کسکین  )۲۰۱5( ،6صورت پذیرفت شاخصهای داخلی بر
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جاها ( )۲۰۱۸بهمنظور تعیین ارزیابی عملکرد بانکهای تجاری با شاخصهای مالی
مرتبط با رشد اقتصادی در نپال از روش سرمایه ،داراییها ،مدیریت ،سود ،و نقدینگی
(سیاِیامایال )۱استفاده کرد .مدل سیاِیامایال بر مبنای بسندگی سرمایه ،وجود دارایی،
بهرهوری مدیریت ،عملکرد سود ،و نقدینگی است .از مدل سیاِیامایال برای بررسی عوامل

در ادامٔه بیان پیشینٔه پژوهش ،در جدول  ۱به معرفی چندین مطالعٔه دیگر در زمینٔه ارزیابی
عملکرد بانکها و روش مورداستفاده آنها پرداخته است.
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fuzzy analytic hierarchy process, FAHP
3
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سکمی و همکاران ( )۲۰۰۹بهمنظور ادغام معیارها از روش فرایند سلسلهمراتب تحلیلی
فازی  ۲استفاده کردند که عملکرد بانک را بر اساس معیارهای مالی و غیرمالی تقسیمبندی شد
و با استفاده از نظرهای کارشناسان معیارهای بهکار گرفتهشده وزندهی شد .درنهایت نیز با
استفاده از روش تاپسیس رتبهبندی انجام پذیرفت.
در سال  ۲۰۱۳در ترکیه ،پژوهشی با عنوان «ارزیابی عملکرد با روش ویکور فازی و روش
تحلیل سلسه مراتبی بر اساس رضایت مشتری در بخش بانکی» صورت پذیرفت که هدف آن
ارزیابی نتایج عملکرد بانکها بر اساس سطح خدمات و رضایت مشتری بود .روش پیشنهادی
ترکیب ویکور فازی و روش تحلیل سلسه مراتبی است که فرضیه این تحقیق بر این است که
ارائٔه خدمات به مشتریان در فرایند ارزیابی عملکرد نقش مهمی در اتخاذ استراتژیهای رقابتی
دارد که در نتایج آن تأثیرگذار است .این مطالعه معیارهای مؤثر در رضایت مشتری را شناسایی
و با استفاده از روش تحلیل سلسه مراتبی وزندهی کرد .سپس بهدلیل متضاد بودن این
معیارها از روش ویکور فازی استفاده شد .دلیل استفاده از ترکیب این روشها ،وجود عدم
قطعیت و عوامل نسبی است که روند تصمیمگیری در آن مشکل است .همچنین رویکرد
فازی مورداستفاده باعث آسانتر شدن کار و ایجاد انعطافپذیری در روند تصمیمگیری شد
(دینسر و هاجیاوغلو .)۲۰۱۳،۳
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مؤثر در سوددهی بانک استفاده می شود که سودآوری بانک از عوامل تعیینکنندٔه داخلی و
خارجی تشکیل شده است .عوامل داخلی بهعنوان تعیینکننده سود بانک و در اختیار بانک
است .اما عوامل خارجی بر اساس شرایط اقتصادی و قانونی است که د ر عملکرد مؤسسات
مالی تأثیرگذار است.

۴۱۹
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جدول ۱
روشهای مورداستفاده در ارزیابی عملکرد بانکها
نام محققان و منبع
هوسین  ۱و همکاران ()۲۰۱5

روش مورداستفاده
معیارها بر اساس دادههای اولیه (شامل مصاحبه) و داده های ثانویه (شامل گزارشها
تحقیقی ،کتابها ،نشریات ،مقاالت ،و )...انتخاب ،سپس با استفاده از یکی از
روشهای سلسلهمراتبی امتیازدهی میشود.

لین و چوو )۲۰۱۳( ۳
هوو و وو )۲۰۰۹( 4

استفاده از  DEAو تحلیل مؤلفه اصلی ()PCA 5

واالمی )۲۰۰۹( 6

استفاده از تحلیل پوششی دادهها که بهجای استفاده از واحدهای تصمیم گیری جداگانه
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توزوم )۲۰۰۲( ۲

استفاده از روش Ratio Analysis
استفاده از روش تحلیل جزء مستقل و DEA

( )DMUاز واحدهای تصمیم گیری گروهی استفاده میشود.
پارادای و شفنیت )۲۰۰۴( ۷

استفاده از روش DEA

ارس و همکاران )۲۰۱۸( ۸

استفاده از روش ترکیبی تحلیل محتوی آنتروپی و تاپسیس

هوستد و فیلهو )۲۰۱۷( ۹

استفاده از روش AHP

دینسر و همکاران ()۲۰۱۹

استفاده از روش CAMELS

ریبای  ۱۰و همکاران)۲۰۱۲ ،

استفاده از روش DEA

ژو و کانگ )۲۰۱5( ۱۱

 DEAغیرمحوری

وو و داش )۲۰۱۰( ۱

روش ترکیبی از  DEAو روش PCA

تاتج و گوو )۲۰۰۸( ۲

استفاده از روش سنجة عملکرد داخلی

فریرا  4و همکاران ()۲۰۱۱

استفاده از نقشه شناختی فازی و روش MACBET5

۳

تحلیل رابطٔه خاکستری و تحلیل صورتهای مالی

هوو ()۲۰۰۴
۷

شارما و شارما ()۲۰۱۷

6

استفاده از تحلیل پوششی دادهها

1
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Hossain et al
Tozum
3
Lin & Chiu
4
Ho & Wu
5
principal component analysis, PCA
6
Valami
7
Paradi & Schaffnit
8
Aras et al
9
Husted & de Sousa-Filho
10
Rebai et al.
11
Zhao & Kang
2

۴۲۰

سال دوازدهم /شماره  /۴۱پاییز ۱۳۹۸

مدلهای ذکرشده در جدول باال ،معیارهای مختلفی را برای ارزیابی عملکرد ارائه میدهند
که جنبههای متفاوت بانک را مورد ارزیابی قرار میدهند .این روشها یکسری معیارهای
ارزیابی را انتخاب میکنند و با فرایندی که انجام میدهند ،سعی در برآورد اهداف تعیینشده
دارند .اما انتخاب معیار بر اساس اهداف سازمان در زمانهای مختلف و وارد کردن معیارهای
جدید با توجه به شرایط درونی و بیرونی سازمان از مهمترین شرایط انتخاب معیارهای ارزیابی
عملکرد است که هیچیک از مدلهای موجود به این موضوع مهم نپرداختهاند.

پژوهش حاضر به طراحی مدل مفهومی در حوزٔه ارزیابی عملکرد سازمانی میپردازد که
بهمنظور ارائٔه ارزیابی عملکرد در سازمانهای پیشرو در نظر گرفته شده است .افق زمانی
مقطعی و اطالعات یک دوره بهمنظور پاسخ به پرسشها جمعآوری میشود .روش تحقیق به
کار گرفته شده در این پژوهش به صورت آمیخته است که در آن پژوهشگر عناصر کمّی و کیفی
را بهمنظور آشکار ساختن موانع موجود در امر پژوهش و درک عمیق پدیدهها با یکدیگر ترکیب
میکند و از هر دو روش کمی و کیفی بهره میبرد .وقتیکه برای یک فرایند به نظریه نیاز داریم
و نظریههای موجود به تبیین چنین فرایندی نمی پردازد ،با استفاده از روش کیفی میتوان
این نظریه را ایجاد و سپس با استفاده از روش کمّی ،تأیید مدل را بهدست آورد که این موضوع
نشاندهندٔه اهمیت روشهای کیفی در حل مسائل امروزی است .روش گردآوری داده
پیمایشی-اکتشافی و پارادایم حاکم بر تحقیق تفسیری است .بهطورکلی دادههای این پژوهش
به دو روش اسنادی و میدانی جمعآوری شده است که با توجه به راهبرد پژوهش ،بیشتر
دادهها بهشیؤه میدانی و از طریق تکنیکهای مختلف جمعآوری شده است.
شکل  ۱مراحل اجرای پژوهش را نشان میدهد و در ادامه به توضیح مراحل پرداخته شده
است.

measure of internal performance

Ferreira
Measuring Attractiveness by a Categorical-Based Evaluation Technique, MACBET
grey relation analysis and financial statement analysis

Sharma & Sharma

2
3
4
5
6
7
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Wu & Dash
Tatjé & Gou

1
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 ۳روش پژوهش
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:

:

-1
-2
-3

:

ANP

:
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:

شکل  .۱مراحل اجرای پژوهش

ابتدا معیارهایی که سازمان بهدنبال کسب آنهاست جمعآوری و در بانک اطالعاتی ثبت شود.
این موارد می تواند معیارهایی باشد که سازمان در گذشته ،حال ،یا آینده بهدنبال

بهکارگیریشان بهمنظور استفاده از آنها در ارزیابی عملکرد است .دلیل این موضوع ایجاد
بانک اطالعاتی است که جامع بودن بانک اطالعاتی معیارها در این مرحله بسیار مهم است.
زیرا در صورت تغییر شرایط پیشِروی سازمان میتوان از این پایگاه استفاده کرد .شناسایی
معیارها از روشهای مختلفی میتواند صورت پذیرد .با استفاده از مطالعات پیشین و
جمعآوری ادبیات تحقیق ،موارد مشابه شناسایی و استخراج میشود .سپس میتوان با
مطالعٔه اسناد و مستندات سازمان که شامل برنامٔه استراتژیک ،گزارشهای دورهای،
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 ۱.۳مرحلٔه اول :شناسایی معیارها

۴۲۲

سال دوازدهم /شماره  /۴۱پاییز ۱۳۹۸

برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت ،و همچنین گزارش جلسههای مدیریتی به استخراج
معیارها پرداخت .بهمنظور بهروزرسانی این بانک اطالعاتی میتوان از تصمیمات اتخاذشدٔه
جدید مدیریتی و یا نتایج استخراجشده در پایان هر دورٔه ارزیابی عملکرد ،استفاده کرد.

 ۲.۳مرحلٔه دوم :انتخاب معیارها با استفاده از روش نقشه شناختی فازی

روی دادهها خواهد داشت که عبارتاند از میزان تأثیرگذاری ،میزان تأثیرپذیری ،و نسبت
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر معیار که خروجی آن شناسایی معیارهای مناسب جهت شرکت در
فرایند ارزیابی عملکرد است  .شناسایی معیارها در این مرحله بر اساس شرایطی است که
سازمان در آن وجود دارد و فقط قابلاستفاده در دورٔه ارزیابی عملکرد فعلی است .با تغییر
شرایط و گذشت زمان و ورود به دورٔه بعدی ارزیابی عملکرد ،باید انتخاب معیارها با روش
نقشه شناختی فازی مجدداً صورت پذیرد.
مراحل طراحی مدل علیّ-معلولی در روش نقشه شناختی فازی بر اساس مدل رودریگز-
رپیسو  ۱به شرح زیر است (رودریگز رپیسو و سالمرون:)۲۰۰۷ ،
گام اول-ماتریس اولیٔه موفقیت ) IMS :(IMSیک ماتریس  n mاست که در آن n

نشاندهندٔه عاملها و  mنشاندهندٔه خبرگان پاسخدهنده به عاملهاست .هر عنصر این
ماتریس نشاندهندٔه اهمیتی است که خبره jم به عامل iام میدهد بهطوریکه
𝑛  𝑖 = 1,2, … ,و 𝑚  𝑗 = 1,2, … ,است.

()۱

) 𝑝𝑖𝑂(𝑂𝑖𝑗 −min
) 𝑝𝑖𝑂(max(𝑂𝑖𝑝 )−min

= ) 𝑗𝑖𝑂( 𝑖𝑋

که در آن ) Xi(Oijدرجٔه عضویت  Oijدر بردار  Max(Oip) ،Viحداکثر مقدار در بردار  Viو
) :Min(Oipحداقل مقدار در بردار  Viاست.

Rodriguez-Repiso

1
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گام دوم -ماتریس ) :(FZMSاگر فرض کنیم  Oijامتیازی است که خبره jم به عامل iام
میدهد و  Viعوامل کلیدی موفقیت نسبتبه سطر iام باشد ،آنگاه بردار عددی  Viبهصورت
زیر به عددی فازی تبدیل میشود:
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در این مرحله با توجه به شرایطی که بر سازمان حاکم است ،با استفاده از خبرگان و کارشناسان
تحلیل کلی بر روی تمام معیارهای موجود در بانک اطالعاتی مرحلٔه قبل انجام میشود که با
استفاده از روش نقشه شناختی فازی انجام خواهد پذیرفت .این روش چند تحلیل عمده بر

۴۲۳
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گام سوم -ماتریس ) :(SRMSماتریس رابطه قدرت موفقیت ،ماتریس ] [n×nاست.
در این ماتریس سطرها و ستونها هر دو عاملها هستند و هر عنصر ماتریس نشاندهندٔه
رابطٔه عامل iام با عامل jام است .همچنین  Sijمیتواند ارزشها را در بازه ] [-1 , 1بپذیرد.
سه رابطٔه احتمالی بین دو مفهوم  iو  )Sij( ،jوجود دارند:

()۲

) 𝑗𝑉( 𝑑𝑗 = 𝑋1 (𝑉𝑗 ) − 𝑋2
و  ADمیانگین فاصله میان بردارهای  V1و  V2باشد:
𝑚∑
| 𝑗𝑑| 𝑗

()۳

𝑚

= 𝐷𝐴

آنگاه مقدار  Sکه درجه نزدیکی دو بردار است بهصورت زیر است:
()۴

𝐷𝐴 𝑆 = 1 −

و اگر دو بردار رابطٔه عکس با یکدیگر داشته باشند ،تنها معادله فاصلٔه متفاوت خواهد
بود .فاصله بهصورت زیر قابلمحاسبه است:
()5
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اگر  Sij˃0باشد ،نشانگر رابطٔه مستقیم بین مفاهیم  iو  jاست.
اگر  Sij˂0باشد ،نشانگر رابطٔه عکس بین مفاهیم  iو  jاست.
اگر  Sij=0باشد ،نشانگر این است که رابطهای بین مفاهیم  iو  jوجود ندارد.
اگر  djفاصله بین دو بردار  V1و  V2بهصورت زیر باشد:

|)) 𝑗𝑉( 𝑑𝑗 = |𝑋1 (𝑉𝑗 ) − (1 − 𝑋2

عالمتدار است که قدرت رابطٔه مستقیم یا معکوس بین دو مفهوم را نشان میدهد.
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گام چهارم -ماتریس ) :(FMSوقتی ماتریس قبل تکمیل شد ،بخشی از دادههای
مندرج در آن گمراهکننده است .به عبارتی ،همٔه مفاهیم در ماتریس مرتبط نیستند و همیشه
رابطٔه علیّ بین آنها وجود ندارد .برای تجزیهوتحلیل دادهها و ایجاد ماتریس نهایی موفقیت،
مجدداً از نظر خبرگان استفاده میشود تا آن دسته از عناصر را که نمایانگر روابط علیّ میان
مفاهیم هستند تعیین کنند.
گام پنجم -نمایش گرافیکی نقشه شناختی فازی شهودی :نقشٔه شناختی فازی هدفمند
برای ترسیم عاملها رسم می شود .نمایش گرافیکی ،هر فلش بین مفاهیم  iو  jدارای وزن

۴۲۴
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 ۳.۳مرحله سوم :وزندهی معیارها

جدول ۲
عبارت کالمی و اعداد فازی مقایسهی ترجیحات معیارها (طیف پنجتایی یانگ)۲۰۱۲ ،
ارجحیت یا اهمیت برابر
ارجحیت یا اهمیت کم
ارجحیت یا اهمیت قوی
ارجحیت یا اهمیت خیلیقوی
ارجحیت یا اهمیت کامل و مطلق

()۱ ،۱ ،۱
()۱ ،۳ ،5
()۳ ،5 ،۷
()5 ،۷ ،۹
()۷ ،۹ ،۹

1

Fuzzy Analytical Network Process, FANP
Ramik
3
Saaty
4
Vargas
2
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عبارات کالمی

اعداد فازی
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پس از انتخاب معیارهای متناسب با دورٔه ارزیابی که خروجی مرحلٔه قبل است ،باید بر اساس
شرایط موجود سازمان ،میزان اهمیت هریک از معیارها با استفاده از وزندهی مشخص شود.
روش بهکار گرفتهشده برای انجام وزندهی معیارها فرایند تحلیل شبکهای فازی  ۱است که
مراحل آن به شرح زیر است (وو و همکاران:)۲۰۰۹ ،
۳
۲
مراحل فرایند تحلیل شبکهای فازی به شرح زیر است (رامیک ( ،)۲۰۰6 ،ساتی و
وارگاس ( ،)۲۰۰6 ،4وو و همکاران:)۲۰۰۹ ،
ساخت مدل و پیکربندی مسئله :ابتدا معیارهای بهدستآمده در درون مرتبطترین دستٔه
مالکهای کنترلی قرار میگیرند .سپس باید اتصاالت همبستگی صورت پذیرد .اساس منطق
فرایند تحلیل شبکهای فازی بر این پایه استوار است که بتوانیم روابط و آثار معیارها و دستهها
را در یکدیگر وارد مسئله کرد.
تشکیل ماتریسهای زوجی و بردارهای اولویت :ماتریس مقایسات زوجی بین معیارهای
هر سطر با استفاده از اعداد فازی مثلثی تکمیل میشود .در مقایسٔه زوجی گزینهها (معیارها)،
فرد تصمیمگیرنده (خبره) میتواند اعداد فازی مثلثی را بهمنظور تعیین درجه ارجحیت
گزینهها بهکار ببرد .طبق جدول  ۲طیف  ۱-۹ساتی جهت مقایسات زوجی در فرایند تحلیل
شبکهای فازی بهکارگرفته میشود.

۴۲5

استفاده از روش نقشه شناختی فازی و  FANPدر طراحی سیستم …

بهمنظور ارزیابی ترجیحات فرد تصمیمگیرنده ،ماتریس مقایسات زوجی با استفاده از
اعداد فازی مثلثی )  (l , m, uتشکیل می شود .ماتریس اعداد فازی مثلثی  m nبهصورت
زیر میتواند نشان داده شود:
𝑙
𝑚
𝑢
𝑛𝑎1
𝑛, 𝑎1
𝑛, 𝑎1

()6

⋯

𝑙
𝑚
𝑢
(𝑎22
)
, 𝑎22
, 𝑎22
⋮
𝑙
𝑚
𝑢
(𝑎𝑚2
)
, 𝑎𝑚2
, 𝑎𝑚2

𝑙
𝑚
𝑢
(𝑎21
)
, 𝑎21
, 𝑎21
⋮
𝑙
𝑚
𝑢
)
, 𝑎𝑚1
, 𝑎𝑚1
[(𝑎𝑚1

در این ماتریس  aijبیانگر اهمیت  iاُمین (ردیف) عنصر در مقایسه با  jاُمین (ستون)
~
عنصر است .اگر  Aماتریس مقایسهی زوجی باشد ،فرض بر این است درایههای این ماتریس
نسبتبه قطر اصلی معکوس است .بنابراین ،مقدار  1 / aijرا میتوان به عنصر  a jiاختصاص
داد .بنابراین ،ماتریس مقایسات زوجی به شرح زیر میشود:
𝑙
𝑚
𝑢
𝑛𝑎1
𝑛, 𝑎1
𝑛, 𝑎1

𝑙
𝑚
𝑢
(𝑎12
⋯ )
, 𝑎12
, 𝑎12

𝑙
𝑚
𝑢
𝑛⋯ 𝑎2
𝑛, 𝑎2
𝑛, 𝑎2

()۷
]

⋮

⋮

)(1,1,1

⋯

)(1,1,1

)

⋮
)

1
1
1
𝑚
𝑢
𝑎𝑙12 𝑎12 𝑎12

,

,

(

⋮

1
1
1
𝑚
𝑢
𝑛𝑎𝑙2𝑛 𝑎2𝑛 𝑎2

,

)(1,1,1

,

(

) ( 1 , 1 , 𝑎𝑢1
𝑚𝑎 𝑛[ 𝑎𝑙1
𝑛1𝑛 1

~
روشهای زیادی برای تخمین وزنهای فازی ~
 wبر اساس ماتریس  Aبا مقدار تقریبی
i
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𝑙
𝑚
𝑢
𝑛⋯ 𝑎2
𝑛, 𝑎2
𝑛, 𝑎2
⋮
⋮
𝑙
𝑚
𝑢
𝑛𝑚𝑎 ⋯
𝑛𝑚𝑎 ,
𝑛𝑚𝑎 ,
]

𝑙
𝑚
𝑢
(𝑎12
)
, 𝑎12
, 𝑎12

𝑙
𝑚
𝑢
(𝑎11
)
, 𝑎11
, 𝑎11

~ /w
~j
 a~  wوجود دارد ،بهطوریکه مقدار ) ~  ( wl , wm , wu
 wبرای 𝑛 𝑖 = 1,2, … ,
ij
i
i
i
i
i
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حاصل میشود .یکی از این روشها ،روش لگاریتم حداقل مجذورات است که مبنای
محاسبات وزنهای فازی در این پژوهش است .در این روش وزنهای فازی مثلثی میتواند
برای معیارها با استفاده از روابط زیر محاسبه شود .روش لگاریتمی حداقل مجذورات برای
محاسبهی وزنهای فازی بهصورت زیر نشان داده شده است:
𝑤
𝑛 ̃𝑘 =(𝑤𝑘𝑙 , 𝑎𝑘𝑚 , 𝑎𝑘𝑢 ) 𝑘 = 1,2,3, … . ,
()۸
بهطوریکه
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1⁄
𝑛

()۹




}𝑢 , 𝑠 ⋴ {𝑙, 𝑚,

𝑠
𝑛∏(
) 𝑗𝑘𝑎 𝑗=1

1⁄
𝑛

𝑛
𝑚
𝑛∑
) 𝑗𝑘𝑎 𝑖−1(∏𝑗=1

=

𝑠𝑘𝑤

تشکیل ابرماتریس (ماتریس تصمیم) :برای بهدست آوردن اولویتبندی کلی در سیستمی

ابرماتریس حدی یافت و اگر ابرماتریس کل شبکه را پوشش نداده و فقط ارتباطات داخلی
بین خوشهها را شامل شود ،مشابه این محاسبات میباید ادامه یابد تا بردار نهایی
گزینهها استخراج شود.

 ۴.۳مرحلٔه چهارم :ابالغ معیارها و وزن آنها به واحدهای مختلف در قالب
معیارهای ارزیابی

پس از انجام دادن این مرحله ،معیارهای انتخابشده به همراه وزنها و درجٔه اهمیت هرکدام
به واحدهای مختلف ابالغ میشود و در پایان دورٔه ارزیابی عملکرد ،نمرٔه هر واحد سازمانی
بر اساس نمرهای که در هر معیار کسب کردهاند ،تعیین میشود.

 ۴نتایج
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با تأثیرات وابسته ،بردارهای اولویت اصلی وارد ستونهای مناسب ماتریس میشوند .در
حقیقت ماتریس تصمیم ،ماتریس تقسیمشده به اجزای کوچکتر است.
محاسبه بردار وزن نهایی :اگر ابرماتریس بهدستآمده در گام قبل کل شبکه را پوشش
دهد ،وزن معیارها و عناصر خوشههای مختلف را میتوان در ستونهای مربوطه در

یافتههای تحقیق بر اساس مراحل ذکرشده در روش پژوهش ،به شرح زیر در بانک شهر اجرا
شده است:

بهمنظور ایجاد پایگاهداده معیارها موارد زیر بهترتیب انجام پذیرفت:
 ) ۱ابتدا به مقالههایی که بهدنبال شناسایی معیارها بهمنظور ارزیابی عملکرد سیستم بانکی
هستند مراجعه و معیارهایی که بهمنظور پیشبرد اهداف بانکی در پژوهشهای متفاوت
بیانشده بود جمعآوری شد .این معیارها معموالً در سیستم بانکی با ارجحیت باال
مورداستفاده قرار میگیرد و ازجمله معیارهای پایهای هستند که بیشتر پژوهشهای
بانکمحور از آنها استفاده کردهاند که در جدول  ۳گزارش شده است.
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 ۱.۴مرحلٔه اول :شناسایی معیارهای بانک
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جدول ۳
معیارهای استخراجشده از مقالهها
معیارهای استخراجشده از مقالهها
۱
۲
۳

5
6

۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴

۱6
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
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۴

منابع

رضایت کارکنان و احساس افتخار و رفاه ،ارتقاء کارکنان بر اساس شایستگی ،مدرک (هوو و وو)۲۰۰۹ ،
تحصیلی ،سنوات ،توانایی در حل مشکالت ،و تأثیر در شعبٔه محل خدمت
سود و زیان مؤ سسه اعتباری ،کارآمدی مدیریت سازما ن (که شامل مدیریت هر شعبه (واالمی)۲۰۰۹ ،
میشود) ،بهرهوری کارکنان ،و بهره وری شعبه
(دیکر و پست ،۱
میزان سهم بازار ،ثبات سیستم مالی و ساختار متناسب با شرایط سازمان ،کنترل و
)۲۰۰۱
اعمال محدودیت در هزینه ها ،حفظ مشتریان موجود ،گسترش خدمات الکترونیک
مانند خودپرداز ،اینترنت ،همراه بانک ،... ،کاهش موارد بوروکراتیک اداری ،شناخت
مردم از بانک بهعنوان نهاد اقتصادی ،دخالت سیاسی دولت و فقدان حکمرانی شرکتی
(پارادی و سکافنیت ،۲
سپرده ،وام ،درآمد ،و سرویسهای خدمات الکترونیک
)۲۰۰۴
(هاسیاو و همکاران ،۳
سرمایهگذاری و درآمد
)۲۰۱۱
مسئولیتسازان در قبال محصوالت ارائهشده ،پایداری مالی و اقتصادی ،صرفهجویی در (آراس و همکاران ،4
)۲۰۱۸
مصرف انرژی ،پایداری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی ،تأکید بر اخالق کارکنان،
سرآمدی در ارائٔه خدمات ،امکانات به مشتریان ،تحقیق و توسعه برای محصوالت و
خدمات ،و تعامل با ذینفعان و سهامداران
(دینسر)۲۰۱۱ ،
کفایت سرمایه ،کیفیت دارایی ،مدیریت ،درآمد ،نقدینگی ،و حساسیت به ریسک بازار
(ایبگو و اوزتورن ،5
ایجاد عدالت سازمانی
)۲۰۱5
(ژو ،کانگ )۲۰۱5 ،6
عملکرد ،دارایی ها ،هزینهها ،وامها ،و سپردهها
(وو و داش)۲۰۱۰ ،
درآمد سازمان ،تعداد مشتریان ،و هزینه های عملیاتی
(تاتج و گوو)۲۰۰۸ ،
سود و زیان ،مسئولیت اجتماعی
(ساتا )۲۰۰6 ،۷
وام ،کیفیت خدمات ارائه شده ،شاخص کارایی ،رضایت و بهرهوری ،قابلیت اطمینان،
درآمد
(هوو)۲۰۰۴ ،
بازدهی حقوق صاحبان سهام ،حاشیه سود عملیاتی ،درآمد ،سپرده گذاری ،وامها ،و
رشد فروش
(دینسر و هاجیاوغلو،
عملکرد طی زمان مشخص ،تعامل و ارتباط با مشتریان
)۲۰۱۳
نسبت سود خالص ،حفظ مشتری ،جذب مشتریان جدید ،توسعه فروش به مشتریان( ،بهشتی و امیدی،
)۲۰۱۷
وفاداری مشتری ،سهم بازار ،میزان اشتراک گذاری دانش ،توانایی حل مسئله ،بهبود
زمان ،چرخٔه فرایند ،رضایت کارکنان ،تحقیق و پژوهش و توسعه ،و امنیت شغلی
(اسماعیل و گالی،
برطرف کردن استرس شغلی ،رضایت کارکنان
)۲۰۱۷
انطباق فرهنگی در خدمات ارائه شده (ارزش های فرهنگی) ،افزایش پاسخگویی ،تأکید (گو  ۸و نوالن )۲۰۱۷ ،۹
نهادها ،فرهنگها و سیستم های تجاری
(رنگرز و پشوتنیزاده،
دستیابی به استراتژیها ،رقابت سالم بین کارکنان ،و کاهش هزینهها
)۲۰۱۴
(آنتوی و همکاران ،۱۰
آموزش ،هزینه ها ،عملکرد کارکنان ،و درآمد سازمان
)۲۰۱6
(یه)۱۹۹6 ،
کفایت سرمایه ،درآمد ،نقدینگی ،رشد سپرده ها ،بازده حقوق صاحبان سهام ،و مجموع
وام اعطاشده
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3
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2
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 ) ۲سپس با مطالعٔه اسناد و مستندات سازمان که شامل برنامٔه استراتژیک ،گزارشهای
دورهای و برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت و همچنین گزارش جلسههای مدیریتی بود،
معیارهای موردتوجه سازمان برای ثبت در پایگاهداده جمعآوری شد .معیارهای
بهدستآمده در این قسمت استخراجشده از مستندات فوق است که سازمان برای نیل
به اهداف خود ،ممکن است از آنها استفاده کند .استخراج این معیارها توسط گروه
کارشناسی ارزیابی عملکرد سازمان با بررسی و تحلیل دقیق اسناد و مستندات انجام
میپذیرد.
پس از انجام دو مرحله فوق و تجمیع نتایج آن ،بانک اطالعاتی از معیارهای شناساییشده
بهوجود میآید .معیارهای شناساییشده استخراجشده از جنبهها و موضوعات مختلف بانکی
است که باید بهصورت دستهبندی ارائه شود تا تعداد مفاهیم کمتر و دارای مفهوم کلیتر
بهدست آید .به همین منظور طی جلسهای با کارشناسان ارزیابی عملکرد ،مدیران مرتبط با
سیستم ارزیابی عملکرد ،و خبرگان بانکی به دستهبندی مفاهیم شناساییشده پرداخته شد
که خروجی آن  ۲5مفهوم کلی است که دربرگیرندٔه معیارهای شناساییشده در مراحل فوق
است .این مفاهیم در جدول  ۴ارائه شده است.

۴۲۹

استفاده از روش نقشه شناختی فازی و  FANPدر طراحی سیستم …

عالمت
اختصاری

عالمت

معیارهای اصلی

ردیف

ردیف

جدول ۴
بانک اطالعاتی معیارهای شناساییشده

طریق افزایش سرمایه بهمنظور
گسترش و توسعٔه فعالیتها

۱۴

c14

۱5

c15

۱6

c16

۱۷

c17

تعامل و ارتباط با مشتریان جهت حل
مشکالت ایشان

۱۸

c18

میزان رشد در فروش خدمت

۱۹

c19

ایجاد عدالت سازمانی در شعبه برای
تمامی همکاران

۲۰

c20

تقویت روحیٔه کارتیمی

۲۱

c21

اختصاری

ارتقاء سطح توانمندی بانک از

۲

c2

۳

c3

افزایش سود و کاهش زیان شعبه

۴

c4

گسترش بانکداری مدرن

5

c5

6

c6

۷

c7

۸

c8

۹

c9

۱۰

c10

۱۱

c11

۱۲

c12

۱۳

c13

همکاری و همافزایی با مدیریت
شهری و سازمانهای وابسته

تحقیق و توسعه برای محصوالت
و خدمات
نفوذ در بازار رقبا و تحقق پایدار
پایبندی به اصول و اخالق
حرفهای بانکی
برآورده کردن نیاز مشتریان در
سریعترین زمان ممکن و
مشتریمحوری
تعداد مشتریان هم از لحاظ
جذب مشتری جدید و هم حفظ

۲۲

c22

مشتری قدیمی

صرفهجویی در مصرف انرژی و
هزینههای شعبه
رعایت مسئولیت اجتماعی و فرهنگی
هنگام ارائٔه خدمت
تأکید بر اخالق مناسب کارکنان با
مشتری

بهبود شاخصهای بهره وری ،فضای
کسب وکار ،و چابکی سازمانی
کارآمدی و تأثیر کارکنان در
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۱

c1

معیارهای اصلی

فعالیت های سازمان

بهکارگیری نظامهای خالق و
نوآور در جهت تولید ایده توسط

۲۳

c23

ایجاد ارزشافزوده پایدار

رعایت استانداردها و قوانین
بانکی
ایجاد وفاداری مشتریان

۲۴

c24

بهبود زمان چرخٔه فرایند

۲5

c25

مدیریت عوامل برون سازمانی

برون سپاری فعالیتهای
قابلواگذاری

 ۲.۴مرحله دوم :انتخاب معیارها با استفاده از روش نقشٔه شناختی فازی
پس از شناسایی معیارها ،باید مهمترین آنها با توجه به شرایط سازمان انتخاب و در فرایند
وزندهی شرکت داده شوند .در حقیقت اصلیترین قسمت پژوهش حاضر ،انتخاب معیارها با
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استفاده از روش نقشٔه شناختی فازی است در این پژوهش بهمنظور انجام دادن مراحل روش
 FCM۱از نرمافزارهای اکسل FCMAPPER ،و  PAJEKاستفاده شده است که درنهایت
خروجیهای زیر حاصل شد:
اولین خروجی ،نمایش گرافیکی حاصل از نقشٔه شناختی فازی است که بر اساس ماتریس

مشخصشده روی پیکانهای خروجی نشاندهندٔه تأثیرگذاری معیار مبدأ پیکان در معیار
مقصد پیکان است .بهعنوانمثال ،میزان تأثیرگذاری  C16در  C17برابر  ۰٫۷۸است.

شکل  ۳میزان تأثیرگذاری هریک از معیارها را بهتصویر کشیده است .همانطور که
مشاهده میشود ،میزان تأثیرگذاری هر معیار مشخصشده که معیار ( C21بهبود
شاخصهای بهرهوری ،فضای کسبوکار ،و چابکی سازمانی) بیشترین وزن در تأثیرگذاری را

Fuzzy Cognitive Map

1
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شکل  .۲نمایش گرافیکی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها
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نهایی ،ارتباط بین عوامل اعم از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نشان میدهد که در شکل ۲
قابلمشاهده است .در این شکل هریک از معیارها با دایرٔه زردرنگ نشان داده شده است.
عدد مشخصشده روی پیکانهای ورودی به هریک از معیارها نشاندهندٔه میزان تأثیرپذیری
معیار مبدأ پیکان در معیار مقصد پیکان است .همچنین برعکس و بهبیاندیگر ،عدد
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دارد .همچنین پنج معیار  C22 ،C15 ،C12 ،C7 ،C1با عدد صفر کمترین میزان تأثیرگذاری
را دارد.
۴
۳
۲

c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
c10
c11
c12
c13
c14
c15
c16
c17
c18
c19
c20
c21
c22
c23
c24
c25

۰

شکل  .۳میزان تأثیرگذاری هر معیار

شکل  ۴میزان تأثیرپذیری هر معیار را مشخص میکند .معیار شماره ( C3افزایش سود و
کاهش زیان شعبه) باالترین درجه تأثیرپذیری را دارد .بهعبارتدیگر ،با بهکارگیری معیارهای
دیگر و دستیابی به معیارهای تأثیرگذار ،میتوان به معیارهای تأثیرپذیر نیز دست یافت.
بهعنوانمثال« ،افزایش سود و کاهش زیان شعبه» که در اینجا بیشترین تأثیرپذیری را دارد،
توسط هشت معیار مورد تأثیرگذاری قرار میگیرد.
۸
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۱

۶
۴
۰

c1
c2
c3
c4
c5
c6
c7
c8
c9
c10
c11
c12
c13
c14
c15
c16
c17
c18
c19
c20
c21
c22
c23
c24
c25
شکل  .۴میزان تأثیرپذیری هر معیار

پسازاینکه میزان تأثیرپذیری و تأثیرگذاری معیارها مشخص شد ،باید نسبت تأثیرگذاری
و تأثیرپذیری توأماً با یکدیگر موردبررسی قرار گیرد تا بتوان مناسبترین معیارها را بهمنظور
بهکارگیری در مرحلٔه بعد شناسایی کرد .بر اساس شکل  5میتوان معیارها را در چهار ناحیه

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.41.3.1

۲
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تقسیمبندی کرد .ناحیٔه اول شامل معیارهایی است که تأثیرگذاری و تأثیرپذیری باالیی دارد.
عوامل موجود در این ناحیه در روند فعالیت سازمان مهم است ،ولی رفتار دوگانهای در
اثرگذاری دارند .از یکسو تأثیرگذار و از سوی دیگر تأثیرپذیرند .معیار ( C24بهبود زمان چرخٔه
فرایند) تک معیار موجود در این ناحیه است.

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.41.3.1

ناحیٔه سوم معیارهایی است که هم تأثیرگذاری و هم تأثیرپذیری کمی دارند .این معیارها
نسبتبه سایرین تأثیر کمتری دارند و تغییرات زیادی در سازمان ایجاد نمیکنند که در شکل
 5مشخص شدهاند.
ناحیٔه چهارم هدف موردبررسی این قسمت از پژوهش است و معیارهایی که در این ناحیه
قرار میگیرند ،در مرحلٔه بعد بهکار گرفته میشوند .این معیارها از تأثیرگذاری باال و تأثیرپذیری
پایین برخوردارند .درصورتیکه به معیارهای تأثیرگذار توجه شود و برنامهریزی برای اجرای
آن انجام پذیرد ،عالوه بر اینکه معیار موردنظر حاصل میشود ،باعث ایجاد تأثیر در معیارهای
تأثیرپذیر نیز میشود C19 ،C17 ،C16 ،C10 ،C8 ،C5 ،C4 .و  C21ازجمله این معیارها
است که بهمنظور معیارهای ارزیابی عملکرد بانک انتخاب و در مرحلٔه بعد بهکار گرفته
میشوند .این معیارها عبارتاند از بهبود شاخصهای بهرهوری ،فضای کسبوکار و چابکی
سازمانی ،تحقیق و توسعه برای محصوالت و خدمات ،ایجاد عدالت سازمانی در شعبه برای
تمام همکاران ،برآورده کردن نیاز مشتریان در سریعترین زمان ممکن ،تعامل و ارتباط با
مشتریان برای حل مشکالت ایشان ،بهکارگیری نظامهای خالق و نوآور درجهتِ تولید ایده
توسط شعبه ،تأکید بر اخالق مناسب کارکنان با مشتری ،و گسترش بانکداری مدرن.
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ناحیٔه دوم شامل آن دسته از معیارهایی است که تأثیرگذاری کم ولی تأثیرپذیری باالیی
دارند .معیارهای موجود در این ناحیه توسط معیارهای با تأثیرگذاری موردحمایت قرار گرفته
و باعث حاصل شدن آنها میشود .معیارهای  C23 ،C18 ،C6 ،C3 ،C1ازجمله این
معیارهاست.
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 ۳.۴مرحله سوم :وزندهی معیارها

super decision

1

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.41.3.1

پس از شناسایی معیارهای تأثیرگذار ،وزندهی ،اولویتبندی ،و انتخاب معیارها با استفاده از
روش فرایند تحلیل شبکهای فازی انجام میشود .فرایند تحلیل شبکهای فازی ابتدا با تشکیل
ماتریسهای زوجی و بردارهای اولویت آغاز شد که عبارت کالمی و اعداد فازی مقایسٔه
ترجیحات معیارها بر اساس طیف پنجتایی یانگ (سال  )۲۰۱۲است .سپس ابرماتریس
(ماتریس تصمیم) تشکیل و درنهایت محاسبٔه بردار وزن نهایی انجام پذیرفت .بهمنظور انجام
مراحل روش فرایند تحلیل شبکهای فازی  ،از  ۱۴خبره برای اجرای جداول مقایسات زوجی
کمک گرفته شد که پسازآن با استفاده از نرمافزار سوپر دسیژن  ۱محاسبات انجام پذیرفت.
دلیل استفاده از این روش وجود وابستگی میان معیارهای تأثیرگذار است که در مرحلٔه قبل
شناسایی و انتخاب شدند .بهمنظور ایجاد مدل و پیکرهبندی مسئله ،روابط و آثار معیارهای
انتخابی بر یکدیگر مشخص شدند و در پایان وزن هشت معیار انتخابی بهدست آمد
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شکل  .۵نسبت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها
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جدول 5
وزندهی و رتبهبندی معیارها
()۰٫۱۴,۰٫۰۸۴,۰٫۰5۱

۰٫۰۹۹

معیارها

تحقیق و توسعه برای محصوالت و خدمات

()۰٫۱6۹,۰٫۱۰۱,۰٫۰6۳

۰٫۱۱۷

ایجاد عدالت سازمانی در شعبه برای تمام همکاران

()۰٫۳۱۳,۰٫۲۰۱,۰٫۱۱۴

۰٫۲۱6

برآورده کردن نیاز مشتریان در سریعترین زمان ممکن و

()۰٫۲۱۴,۰٫۱۴۱,۰٫۰۸6

۰٫۱55

تعامل و ارتباط با مشتریان برای حل مشکالت ایشان

()۰٫۱۲۲,۰٫۰۷۲,۰٫۰۴۷

۰٫۰۸۷

بهکارگیری نظامهای خالق و نوآور درجهتِ تولید ایده

()۰٫۱۲۷,۰٫۰۷6,۰٫۰۴۸

۰٫۰۹۱

تأکید بر اخالق مناسب کارکنان با مشتری

()۰٫۱6۷,۰٫۱۰۴,۰٫۰6۱

۰٫۱۱۸

گسترش بانکداری مدرن

()۰٫۱6,۰٫۱۰۳,۰٫۰6۸

۰٫۱۱۷

بهبود شاخصهای بهره وری ،فضای کسبوکار ،و چابکی
سازمانی

توسط شعبه

با توجه به جدول  ،5معیارها ازلحاظ میزان اهمیت بهترتیب عبارتاند از ایجاد عدالت
سازمانی در شعبه برای تمام همکاران ،برآورده کردن نیاز مشتریان در سریعترین زمان ممکن،
تأکید بر اخالق مناسب کارکنان با مشتری ،تحقیق و توسعه برای محصوالت و خدمات،
گسترش بانکداری مدرن ،بهبود شاخصهای بهرهوری ،فضای کسبوکار و چابکی سازمانی،
بهکارگیری نظامهای خالق و نوآور درجهتِ تولید ایده توسط شعبه ،و تعامل و ارتباط با
مشتریان برای حل مشکالت ایشان.
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وزن فازی نهایی

وزن قطعی نهایی مؤلفهها

 ۴.۴مرحلٔه چهارم :ابالغ معیارها و وزن آنها به واحدهای مختلف در قالب
معیارهای ارزیابی

 ۵بحث و نتیجهگیری

ازآنجاکه ارزیابی عملکرد باعث بهبود فرایند کسبوکار بانکها میشود ،لذا انتخاب روش
اجرای آن بسیار پراهمیت خواهد بود .بانکها بهدلیل داشتن محیط متغیر کسبوکار ،بازار
رقابت کامل ،تغییرات زیاد در ابعاد مختلف در دورههای کوتاهمدت ،و تغییر در سیاستهای
مالی داخلی و خارجی کشور با داشتن سیستم ارزیابی عملکرد ثابت و یکسری معیارهای

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.41.3.1

معیارهای انتخابشده بههمراه وزنها و درجٔه اهمیت در ابتدای هر دورٔه ارزیابی عملکرد به
شعب بانک ابالغ میشود .سپس در پایان دوره ،میزان دسترسی به هرکدام از معیارها مشخص
و نمرٔه کلی هر شعبه بهوسیلٔه یکی از روشهای تصمیمگیری استخراج میشود.
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مشخص و انتخابی برای هر دورٔه ارزیابی نمیتوانند جوابگوی این تغییرات باشند .به همین
دلیل ،هدف پژوهش حاضر طراحی سیستم ارزیابی عملکرد انعطافپذیر با محوریت بانکی
انتخاب شد.
بر طبق مبانی نظری ،مدلهای بسیاری در خصوص ارزیابی عملکرد بانکی ارائه شده است

طراحیشده با عوض شدن شرایط محیطی و یا شرایط داخلی ،در زمانهای مختلف میتواند
تغییرات را در فرایند ارزیابی عملکرد اعمال کند که به حالتهای زیر قابل انجام است:
 ) ۱در برخی مواقع بانکها قصد تغییر در معیارهای ارزیابی خود را ندارند ،بلکه فقط بهدنبال
تغییر وزن مؤثر معیارهای انتخابی خود هستند که با استفاده از اجرای مجدد مرحلٔه
سوم این پژوهش (وزندهی معیارها با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکهای فازی)
میتو انند به هدف خود که تغییر وزن هریک از معیارهاست ،برسند .این شرایط موقعی

] [ DOR: 20.1001.1.26453355.1398.12.41.3.1

( )۲۰۱۹اشاره کرد و ازجملٔه آنها ورود استراتژیهای بانک به ارزیابی عملکرد ،رضایت
مشتری بهعنوان هدف در ایجاد معیارهای بانکی ،و یا استفاده از دادههای سازمانی بهعنوان
هدفی برای استخراج معیارهاست .اما در مدل طراحیشده عالوه بر اعمال نظرهای
پژوهشگران قبلی ،موارد جدیدی را در نظر گرفته است که با ایجاد بانک اطالعاتی از معیارها
و استفاده از مدلی منعطف میتواند به تغییرات محیطی و داخلی بانک عکسالعمل نشان دهد
و معیارهای جدید را بر اساس شرایط سازمان وارد سیستم ارزیابی عملکرد کند.
برای دستیابی به هدف پژوهش ابتدا به ایجاد بانک اطالعاتی از معیارهای ارزیابی عملکرد
پرداخته شد .این معیارها با استفاده از مطالعات قبلی و پیشینٔه پژوهشی ،مستندات سازمانی
ازجمله گزارشها و برنامهریزی استراتژیک سازمان ،گزارشهای جلسات مدیریتی ،و مصاحبه
با مدیران جمع آوری شد .سپس با استفاده از نظرهای کارشناسان و خبرگان معیارهای
جمعآوریشده که با یکدیگر هممعنا بودند ،ادغام و در پایان  ۲5معیار نهایی مشخص شد.
سپس با استفاده از روش نقشٔه شناختی فازی معیارهای تأثیرگذار مشخص و درنهایت با
استفاده از روش فرایند تحلیل شبکهای فازی وزندهی و رتبهبندی معیارها جهت ابالغ به
شعب انجام پذیرفت.
نتایج کلی از پژوهش که پاسخی است به سؤاالت این تحقیق ،نشان داد که مدل
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(بهشتی نیا و امیدی  ( ،)۲۰۱۷،اوالس و کسکین( ،)۲۰۱5 ،هوسین و همکاران )۲۰۱5 ،که
همگی تأکید بر مهم بودن سیستم ارزیابی عملکرد در بانک با توجه به ماهیت اقتصادی بودن
آن را دارند .هرکدام از پژوهشگران قبلی سعی در ارائٔه مدلی داشتند که بیشترین انطباق را با
شرایط بانک داشته باشد که میتوان به ابید و گوآید ( )۲۰۱۷و (آگنیس ( )۲۰۰۹و ووگایان

۴۳6
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ممکن است پیش آید که سازمان فقط اولویت معیارهایش دستخوش تغییرات شده و باید
میزان اهمیت معیارهای خود را تغییر دهد.
 ) ۲از بین معیارهای شناساییشده موجود در بانک اطالعاتی ،بر اساس شرایط و موقعیت و
اهدافی که در زمانهای مختلف بر بانک وجود دارد ،انتخاب معیارها انجام میشود .پس

عملکرد گرفته می شود که متفاوت با معیارهای قبلی در بانک اطالعاتی موجود است.
همچنین ایجاد معیار جدید ممکن است از جلسات مدیریتی و یا سیاستهای کشوری
و ...استخراج شده باشد که باید به بانک اطالعات اضافه و فرایند ارزیابی مجدداً انجام
پذیرد.
ازجمله پیشنهادها برای پژوهشهای آینده میتوان به اجرای این پژوهش در سازمانهای
مشابه مثل بیمهها ،فروشگاههای زنجیرهای ،و ...اشاره کرد .همچنین میتوان این مدل را
در چندین بانک مختلف پیاده سازی و نتایج را با یکدیگر مقایسه کرد .در مورد محدودیتهای
تحقیق باید گفت ،یکی از منابع جمعآوری اطالعات در این پژوهش مصاحبه با خبرگان و
مدیران بوده است که در اکثر اوقات فرصت آنها بهمنظور انجام دادن مصاحبهها کم بوده
است .همچنین همانند اغلب مطالعات کیفی ،یافتههای این پژوهش با اتکا به دیدگاهها و
تجربیات افراد نسبتاً محدود و با بهکارگیری روش مصاحبه نیمهساختاریافته عمیق حاصل
شده است .این موضوع میتواند تعمیمپذیری نظری یافتههای پژوهش را با محدودیت همراه
کند.
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