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چکیده
 ارزیاب��ی عملكرد در محيط رقابتی امروز از ضرورت های مدیریت و برنامه ریزی عملكرد در هر س��ازمان اعم از انتفاعی و 
غيرانتفاعی اس��ت. در این راس��تا ادبيات علم مدیریت به معرفی مدل های متعددی پرداخته که از تمرکز بر سنجه های مالی در 
گذش��ته تا ترکيب س��نجه های مالی و غيرمالی توس��عه یافته اند. کارت امتيازی متوازن )BSC( از رایج ترین این مدل ها اس��ت 
که س��ازمان را از چهار بعد به طور همزمان ارزیابی نموده و اهداف و اس��تراتژی سازمان را در قالب سنجه های قابل اندازه گيری 
عمليات��ی می کن��د. هدف از مقاله توس��عه این مدل با در نظر گرفتن روابط علی بين مناظ��ر و متغيرهای عملكرد در بانك های 
تجاری ایران است. چراکه در ادبيات علی رغم تعدد استفاده ازBSC، عمدتًا روابط علی بين ابعاد مدل لحاظ نشده که این ضعف 
عالوه بر تضاد با ماهيت مدل، ممكن است منجر به نتایج گمراه کننده شود. لذا در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و با 
ماهيت توصيفی است، از فرایند تحليل شبكه ای )ANP( به منظور تبيين روابط علی بين مناظر و سنجه های ارزیابی استفاده 
می ش��ود، تا در نهایت مدل بومی ارزیابی عملكرد بانك های تجاری حاصل گردد. نتایج بيانگر آنس��ت که س��نجه های کارایی 
مبادالت، نس��بت بدهی و توس��عه خدمات جدید به ترتيب از مهمترین س��نجه های عملكرد بانك های تجاری می باشند. اوزان 
اهميت به دس��ت آمده برای هریك از مناظر، نش��ان دهنده توازن مدل پيشنهادی اس��ت، درحاليكه مناظر فرایندهای داخلی و 

مالی از مهمترین مناظر عملكردی بانك تلقی می شوند.

کلمات کلیدی: کارت امتیازی متوازن، روابط علی، فرآیند تحلیل شبکه ای، صنعت بانکداری
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1. مقدمه
نظام ارزیابی یكی از نيازهای اساسی سازمان ها برای آگاهی از ميزان موفقيت فعاليت های خود در محيط های 
پيچيده و پویا می باشد. به طوری که نبود در یك سازمان را می توان به معنای عدم برقراری ارتباط با محيط 
درون و برون سازمانی تلقی کرد که پيامد آن شكست و انحالل سازمان است )متقی و همكاران، 1397(.  
در عصر حاضر دانش و توانایی های کارکنان، کيفيت محصوالت/ خدمات و فناوری اطالعات دارایی های 
ارزش��مندتر از دارایی های فيزیكی برای س��ازمان ها می باشند و ارزش آفرینی سازمان ها درگرو استفاده بهينه 
از این دارایی ها اس��ت، این در حالی است که اس��تفاده از سيستم های سنتی ارزیابی عملكرد و شاخص های 
مالی برای ارزیابی این دارایی های نامش��هود ناکارا است. استفاده از سيستم های ارزیابی عملكرد که فقط به 
ش��اخص های مالی متكی هستند منجر به بروز کاس��تی هایی چون فشار آمدن به مدیران در توجه به نتایج 
کوتاه مدت، عدم حرکت به سوی توسعه سازمان، کنترل بخشی به جای کل سازمان، تدوین راهبردهای ناکارا 
را به وجود می آورد. محدودیت های موجود برای سيستم های سنتی ارزیابی عملكرد نياز به توسعه روش های 
نوین که هم زمان به معيارهای مالی و غيرمالی توجه داش��ته باشند را ضروری می نماید )پاپاالکساندریس و 
همكاران،2004(. کارت امتيازی متوازن رویكرد نسبتًا جدید در ارزیابی عملكرد است که در جوامع حرفه ای 
و آکادمی عالقه مندان زیادی پيداکرده اس��ت )پاپاالکساندریس��و همكاران،2004(. این مدل اجازه می دهد 
تا ش��رکت ها و س��ازمان ها، چش��م انداز و اس��تراتژی های خود را در حالی که همزمان اجرا می کنند، شفاف 
و واضح س��ازند. )کالندر و وای��وای،2016(. رویكرد کارت امتيازی متوازن به دنبال ایجاد س��ازوکاری برای 
اندازه گيری متغيرهای کليدی موفقيت، ، مقایس��ه داده های مالی و اقتصادی با تجریه و تحليل های کامل 
تر محيطی در داخل و خارج س��ازمان، توجه به مش��تریان و ذی نفعان، غلبه بر موانع مرتبط با چشم انداز و 
نيروی انس��انی سازمان می باشد ) باسو و همكاران، 2018(. هدف  از این رویكرد ارزیابی سازمان ها از چهار 
منظر مالی، مش��تری، فرآیندهای داخلی و رش��د و یادگيری کارکنان با در نظر گرفتن روابط علی بين مناظر 
و س��نجه های مورد بررسی است، به نحوی که امكان اجرای موفقيت آميز استراتژی های سازمان را تسهيل 
کن��د. )کانينگان و کمپلينگ،2018( این مهم در بانك های تجاری به عنوان س��ازمان هایی که نقش حياتی 
در توس��عه اقتصادی کشور بر عهده دارند، نيازمند توجه ویژه ای است. لذا توسعه مدلی بومی با تبيين روابط 
علی بين س��نجه ها برای این صنعت مبتنی بر نظرات خبرگان صنعت ضروری بوده و تس��هيل گر موفقيت و 
بقای صنعت بانكداری و توس��عه اقتصاد مقاومتی خواهد بود. در عمده مدل های توس��عه داده شده با رویكرد 
BSC روابط علی بين سنجه ها و مناظر مغفول مانده و این مهم می تواند منجر به نتایج گمراه کننده برای 
تصميم گيران ش��ود. ازاین رو پژوهش حاضر به توس��عه مدل ارزیابی عملكرد بانك های تجاری با استفاده از 
ترکيب کارت امتيازی متوازن وANP به منظور در نظر گرفتن روابط علی بين س��نجه ها  پرداخته است. در 
ادامه پس از بررسی ادبيات موضوع در بخش 2 به ارائه متدولوژی پژوهش حاضر در بخش سوم و در نهایت 

بررسی یافته ها و نتيجه گيری در بخش های چهارم و پنجم پرداخته خواهد شد.
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 2. ادبیات موضوع
2.1. ارزیابی عملکرد

مدل ه��ای ارزیابی عملكرد را به طورکلی به دودس��ته مدل های س��نتی و نوین تقس��يم می کنند؛ ارزیابی بر 
مبنای کارآیی و اثربخش��ی )مالينا و س��لتو،2004(. کاستی سيستم های س��نتی ارزیابی عملكرد و تأکيد زیاد 
روی بعد مالی )معيارهای سنتی مثل کارایی هزینه( و توجه ناکافی به ابعاد دیگر، معطوف بودن به عملكرد 
دوره زمانی گذشته و عدم توجه به اهداف و محيط فعلی منجر به حرکت به سوی سيستم های نوین ارزیابی 
عملكرد شد. از مدل های نوین در ارزیابی عملكرد می توان به مدل های سينك و تاتل )تانگن،2004( ، مدل 
تعالی سازمان )هاردجونو و کلين،2004( ، مدل م�الكوم بال�دریج )خالقی وحاج کریمی،1390(، مدل مدوری 
و استيپل )مدوری و استيپل،2000(، هرم عملكرد )کریمی، 2006( و در نهایت کارت امتيازی متوازن اشاره 

کرد. با توجه به هدف پژوهش حاضر در ادامه به تشریح بيشتر این مدل پرداخته می شود.

2.2 کارت امتیازی متوازن
کارت امتيازی متوازن یكی از رایج ترین مدل های ارزیابی عملكرد اس��ت که برای بار اول در س��ال 1992 
توس��ط کاپالن و نورتون معرفی شد )رس��تمی و دیگران،2015؛ وو،2012(. این مدل ميان الیه راهبردی و 
الیه اجرایی س��ازمان پيوند ایجاد کرده )کيوس��ادو و همكاران، 2016( و س��ازمان را از چهار منظر 1- مالی 
2- مش��تری 3- فرآیندهای داخلی 4-رش��د و یادگيری به شرح زیر بررسی می کند )پارک و گاگنن،2006؛ 

سادین و همكاران،2010؛ ستاری،2011(.

الف. مالی
بعد مالی به دیدگاه سهامداران در مورد شرکت می پردازد )آکرمان و ون اوشوت، 2018(. معيارهاي مالي از 
مهم ترین اجزاي نظام ارزیابي متوازن هستند کارت امتياز متوازن بر دستيابی به اهداف مالی سازمان همراه 
با عملياتی ساختن اهداف بسيار تأکيد می ورزد )کردنایيج و همكاران، 1394( درواقع بعد مالی نقطه آغازین 
شناس��ایی اهداف مالی س��ه بعد دیگر است و موفقيت س��ه بعد دیگر از طریق این بعد اندازه گيری می شود 
)پرهيزگار و همكاران،1389(. سازمان ها برای انتخاب سنجه های مربوط به بعد مالی باید به این سؤال مهم 

پاسخ گو باشند که نگاه ها به سهامداران چگونه است؟ )امادو و همكاران،2012(.

ب. مشتری
بيانيه مأموریت برخی از شرکت ها تبدیل شدن به بهترین شرکت در ارزش آفرینی برای مشتری می باشد، این 
نكته اهميت بعد مشتری را در مناظر کارت امتيازی متوازن می رساند. این بعد از کارت امتيازی به تمرکز بر 
س��نجه های وضعيت مشتریان اش��اره دارد )گریلينگ،2010(. این بعد به استراتژی برای خلق ارزش و تمایز 
از منظر مش��تریان اشاره دارد )مارتلو و همكاران، 2017(. سازمان ها برای انتخاب سنجه های مربوط به بعد 
مش��تری باید به سؤاالت مهم پاسخ گو باشند: مشتریان هدف چه کسانی هستند؟ ارزش پيشنهادی سازمان 
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در خدمت رس��انی به مش��تریان چيس��ت؟ )کاپالن و نوترون،2004( و  در نهایت نگاه مشتریان به ما چگونه 
است؟ )عنایتی و همكاران، 1391؛ نجار و کالف2012؛ آذر و همكاران، 1391(.

ج. فرآیند داخلی
این بعد به منظور ارزش آفرینی برای مشتریان و سهام داران فرآیندهای کليدی مشخص می شوند )کرد نایيج 
و همكاران، 1394؛ خاتمی، 1394؛ نجار و کالف،2012؛ ژانگ و لی،2009( که منظور از فرآیندهای حياتی 
و کليدی مواردی هس��تند که به تحویل ارزش های عالی به مش��تریان و دس��ت یابی به اهداف مالی یاری 
رسانند )ایران زاده و برقی، 1388(. کاپالن و نورتون )1996( بيان می کنند آن دسته از معيارهایی که برای 
ایجاد رضایت ذینفعان و مش��تریان باید وجود داش��ته باش��ند بيان گر بعد فرآیند داخلی می باشند که موجب 
تقویت دو بعد مالی و مش��تری می ش��ود. س��ازمان در این بعد باید پاسخگوی آنست که چه مواردی نيازمند 

اجرای بهتر می باشند )صفری و همكاران، 1397(. 

د. رشد و یادگیری
کاپالن و نورتون )1996( منظور از بعد رشد و یادگيری را فعاليت ها و اقداماتی می دانند که باید در آموزش 
و یادگيری کارکنان به کار گرفته ش��وند و منظور س��رمایه گذاری در مس��ائلی مانن��د توانایی های کارکنان، 
سيس��تم های اطالعاتی و موارد دیگر برای دس��ت یابی به اهداف بلندمدت را گویا است. درواقع هدف حفظ 
و ارتقا توانایی های س��ازمانی اس��ت، س��ازمان در این بعد پاسخگوی این سؤال اس��ت که: که: برای نيل به 

چشم انداز چگونه حافظ توانایی های خود در مسير تغيير و توسعه باشيم؟ )خالقی بابایی و کشاورز، 1397(

2.3 کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری
پ��س از ش��رح مختصری ب��ر مدل BSC، در ادام��ه به بررس��ی آن در صنعت بانكداری و مزایای ناش��ی 
از آن ب��ه ش��رح ذیل پرداخته می ش��ود )پاکدین و امي��ری،2012؛ وو و هم��كاران،2009؛ وو 2012، فریگو 

وهمكاران،2000، جعفرنژاد و همكاران،1389(:
تهيه ی چهارچوبی برای ارزیابی و بهبود توسعه و اجرای استراتژی 1. 
بهبود اهداف استراتژیك و معيارهای عملكرد برای عملی شدن استراتژی های بانك2. 
ایجاد روش��ی ب��رای اندازه گيری و نظارت بر عملكرد محرک های کلي��دی عملكرد که می تواند منجر به 3. 

اجرای موفقيت آميز استراتژی های بانك باشد.
ابزاری مناسب و مؤثر برای اطمينان از بهبود مداوم در فرآیندها و سيستم های بانك4. 

در صنعت بانكداری برای هرکدام از مناظر کارت امتيازی متوازن س��نجه های مختلفی را می توان یافت 
که به طور خالصه در جدول 1 ارائه ش��ده اند. چنانچه در این جدول اشاره شده است مطابق بررسی ادبيات، 
ش��اخص تعداد مش��تریان با کمترین فراوانی )1( از کم اهميت ترین شاخص های ارزیابی و شاخص رضایت 
کارکنان با بيش��ترین فراوانی )8( از مهمترین ش��اخص های ارزیابی عملكرد بانك های تجاری بوده اس��ت. 
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همچنين با بررس��ی عميق تر س��نجه های ارزیابی در ادبيات موضوع روشن است که بعد رشد و یادگيری که 
براس��اس منطق مدلBSC زیربنایی ترین بخش عملكردی س��ازمان است دارای 5 شاخص با فراوانی 21 
بوده و س��پس س��ایر مناظر به ترتيب دارای6، 8 و درنهایت مالی 8 ش��اخص بوده است که این مهم نشان 
دهنده اهميت دوچندان بعد مالی به طور س��نتی علی رغم در نظ��ر گرفتن رویكرد متوازنBSC در ادبيات 

موضوع می باشد.

جدول1. سنجه های مدل کارت امتیاز متوازن در صنعت بانکداری

منابعفراوانیسنجهمناظر

**32 ) مالی )8*

رستمی و همكاران،2015؛ فردانش و همایونفر،2015؛ جعفری اسكندری،32013درآمد

جعفرنژاد و همكاران،1389؛ دانشفرد و همكاران 1389؛ وو،2012؛ جعفری 5نسبت بدهی
اسكندری،2013، وو وهمكاران،2009

نرخ بازگشت حقوق 
5صاحبان سهام

رجب بيگی و همكاران،2011؛ فيضی و سلوکدار،1393؛ یاهایا،2009، دیو و دیو،2012 
،ال خالك،2014 

احمدی و محمد حاج حسينی،1389؛ فردانش و همایونفر،2015؛ وو، 42012نرخ بازگشت دارایی

پاکدین اميری وهمكاران،2012؛ وو و هكاران،2009؛ جعفرنژاد و همكاران،1389؛ 4سود به ازای هر سهم
وو،2012، پاتریك و همكاران )2016(

فردانش و همایونفر،2015؛ نجار و کالف،2012؛ وو،2012؛ پاکدین اميری،42012حاشيه سود

4نرخ بازگشت سرمایه
بهاگوات و شرما،2007؛ جعفر نژاد و همكاران،1389؛ نجار و کالف،2012؛ وو،2012،، 

دینسر و همكاران، 2016

جعفر نژاد و همكاران،1389؛ زارعی متين و همكاران،1389؛ فردانش و همایونفر،32015فروش

مشتری )8( 29

کردنایيج و همكاران،1394؛؛ ژانگ و لی،2009؛ وو،2012 رستمی و همكاران، 52015رضایت مشتری

جعفر نژاد همكاران،1389؛ فردانش و همایونفر،2015؛ وو و همكاران،2009؛ جعفری 4سود به ازای هر مشتری
اسكندری و همكاران،2013

ژانگ و لی،2009؛ رستمی و همكاران،2015؛ ال خالك،2014؛ وو وهمكاران،42009نرخ سهم بازار
زمانيان و جمشيدی )1397(

نرخ حفظ )نگهداری( 
زارعی متين و همكاران،1389؛، جعفرنژاد و همكاران،1389؛، موزون و همكاران، 5مشتری

1393؛ جعفری اسكندری و همكاران،2013؛ وو، 2012
پاکدین اميری و همكاران،2012؛ فردانش و همایونفر،2015؛ وو، 32012نرخ افزایش مشتری

ال خالك، 2014؛ آمادو و همكاران،22012شكایت مشتریان

جعفرنژاد وهمكاران،1389؛، موزون و همكاران، 1393؛ بافنده زنده و رفيعی،1394؛ 5جذب مشتریان
زارعی متين و همكاران،1389؛ رستمی و همكاران،2015

فردانش و همایونفر،12015تعداد مشتریان
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منابعفراوانیسنجهمناظر

فرآیندهای داخلی )6( 23

جعفری اسكندری و همكاران،2013؛ رستمی و همكاران،2015؛ وو و همكاران،2009؛ 4تعداد خدمات جدید
جعفرنژاد و همكاران،1389

جعفر نژاد و همكاران،1389؛ دهقانی و همكاران،1393؛ وو همكاران،2009؛ پاکدین 4کارایی مبادالت
اميری و همكاران،2012

جعفر نژاد و همكاران،1389؛ وو وهمكاران،2009؛ پاکدین اميری و همكاران، 32012شكایات مشتری

جعفر نژاد و همكاران،1389؛ فردانش و همایونفر، 2015؛ جعفری اسكندری و 3عملكرد فروش
همكاران، 2013

رستمی و همكاران،2015؛ پاکدین اميری و همكاران،2012؛ جعفری اسكندری و 3عملكرد مدیریت
همكاران، 2013

پاکدین اميری و همكاران، 2012؛ جعفر نژاد و همكاران، 21389فرآیند های منطقی

رشد و یادگيری )5( 21

ژانگ و لی،2009؛ ال خالك،2014؛ فردانش و همایونفر، 2015؛ جعفر نژاد و 4آموزش حرفه ای
همكاران،1389

و 4ثبات کارکنان اسكندری  جعفری  همكاران،2012؛  و  اميری  پاکدین  همكاران،1389؛  و  جعفرنژاد 
هنكاران،2013؛ وو و همكاران،2009

8رضایت کارکنان
جعفرنژاد و همكاران )1389( زارعی متين و همكاران،1389؛ دانشفردو همكاران،1389؛ 
ژانگ و لی،2009؛ ال خالك، 2014؛ آمادو،2012؛ رستمی و همكاران، 2015؛ فردانش 

و همایونفر،2015

پاکدین اميری و همكاران، 2012؛ جعفری اسكندری و همكاران، 2013؛ وو و همكاران، 3شایستگی های سازمانی
2009

رجب بيگی و همكاران،2011؛ جعفر نژاد و همكاران، 21389نرخ پيشنهادات مشتری
* تعداد سنجه ها  ** فراوانی کاربرد سنجه ها

2.4 پیشینه پژوهش
پژوهش های زیادی در ارتباط با موضوع ارزیابی عملكرد بانك و دیگر سازمان ها در داخل و خارج از کشور 

انجام شده است که برخی از این پژوهش ها به شرح زیر است: 
س��ليمی و خداپرس��ت )1397( در پژوهش خود س��عی در ارزیابی عملكرد و رتبه بندی اداره های ورزش 
جوانان با اس��تفاده از ترکيب دو روش کارت امتيازی متوازن و تحليل خوش��ه بندی خاکس��تری بوده اند که 
از مي��ان 26 اداره ورزش در اس��تان اصفه��ان شهرس��تان نجف آب��اد در رتبه اول قرار گرف��ت . مجيدی و 
همكاران)1396( در پژوهشی سعی در ارزیابی عملكرد صنعت داروسازی با استفاده از کارت امتيازی متوازن 
داش��ته اند نتایج این پژوهش نش��ان داد که  شرکت داروس��ازی موردبررس��ی )زهراوی تبریز( از بعد مالی، 
مشتری مداری و فرآیند و رشد از عملكرد مناسبی برخوردار است.کاظمی و حاجی پور )1397( از چهار معيار 
کارت امتياز متوازن به منظور سنجش هزینه های کيفيت بهره گرفته اند که نتایج بيانگر آن بود که با استفاده 
از BSC می ت��وان اولویت بن��دی هزینه های مربوط به کيفيت را انجام داد. نصرت پناه و همكاران )1397( 
در پژوهشی به طراحی الگوی ارزیابی عملكرد سازمانی بانك انصار پرداختند ایشان در پژوهش خود از مدل 
کارت امتيازی متوازن پنج بعدی بومی ش��ده اس��تفاده کردند؛ نتایج تحليل نشان داد که بعد مالی در اولویت 
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اول  اثرگذاری در ارزیابی عملكرد این سازمان قرار دارد. سرکشيكيان و همكاران )1397( در پژوهش خود 
به دنبال طرح ریزی نظام پایش عملكرد برای حمل ونقل پایدار ش��هری بوده اند در تحقيق ایش��ان از روش 
کارت امتيازی متوازن اس��تفاده ش��د، نتایج تأکيد نمود که محيط باالترین رتبه را در اولویت بندی شاخص ها 
بر عهده دارد. بهروزی و صميمی )1395( در پژوهش خود برای ارزیابی عملكرد مدیران مؤسسات آموزش 
عالی شهرس��تان بوشهر نقش کارت امتيازی متوازن را بررس��ی و بيان داشتند که استفاده از کارت امتيازی 
متوازن س��بب بهبود عملكرد مدیران در حفظ شاخص های مالی سازمان، حفظ و بقا مشتریان و فرآیندهای 
داخلی سازمان شده در حاليكه در فرآیند یادگيری سازمان تأثيری نداشته است. ایرج پور و حاجی لو )1395(  
به شناس��ایی و اولویت بندی ش��اخص های ارزیابی عملكرد سازمانی بر اساس رویكرد کارت امتيازی متوازن 
پایدار پرداخته و اشاره داشتند که بعد مالی و رشد به ترتيب مهم ترین ابعاد در سازمان های تحت بررسی  بوده 
اند. سهندی و همكاران )1397( در پژوهش خود به ارزیابی دیدگاه اعضای هيات علمی دانشكده ی بهداشت 
و پيراپزش��كی زنجان نسبت به عملكرد گروه های آموزشی بر اساس مدل کارت امتيازی متوازن پرداختند و 
نتيجه گرفتند که کارت امتياز متوازن از کارایی مناسب برای ارزیابی عملكرد آموزشی برخوردار است. متقی 
و همكاران )1397( از این رویكرد در ترکيب با فرآیند تحليل سلس��له مراتبی برای شناس��ایی و اولویت بندی 
شاخص های ارزیابی عملكرد ادارات تربيت بدنی دانشگاه های علوم پزشكی کشور استفاده کرده و معيارهای 
مال��ی، مش��تری، فرآیند داخلی و رش��د و یادگيری را به ترتي��ب در اولویت های اول تا چه��ارم قرار دادند. 
بافنده زنده و رفيعی )1394( ارزیابی کارایی س��ازمانی ش��عب بانك سپه شهر تبریز را با رویكرد کارت امتياز 
متوازن و تحليل پوشش��ی داده های فازی را انجام داده اند. خاتمی )1394( در پژوهش��ی با موضوع بررس��ی 
و رتبه بندی ش��اخص های ارزیابی عملكرد بانك ملی از مدل کارت امتياز متوازن وAHP فازی اس��تفاده 
کرده است؛ که نتایج بدین صورت بود که بعد مالی از اهميت بيشتری نسبت به سایر سنجه ها برخوردار بود.  
فيضی و س��لوکدار )1393( در پژوهش��ی با رویكرد کارت امتيازی متوازن- تاپسيس فازی عملكرد 5 بانك 
خصوصی و دولتی )ملی، ملت، سرمایه، کشاورزی، سپه و پاسارگاد( را درشش بعد مالی، مشتری، فرایندهای 
داخلی، رش��د و یادگيری، رضایت کارکنان و جامعه و محيط س��نجيده اند که در این پژوهش بعد مالی ازنظر 
اهمي��ت در رتب��ه اول قرار می گيرد. موزون و همكاران )1393( ب��رای ارزیابی عملكرد بانك های خصوصی 
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از رویكرد کارت امتيازی متوازن بهره برده اند. نتيجه این پژوهش 
نش��ان می دهد که وضعيت بانك موردنظر از 4 منظر مالی، مش��تری، فرآیندهای داخلی و رش��د و یادگيری 
مطلوب ارزیابی ش��د. احمدی و محمد حاج حسينی )1393( باهدف رتبه بندی عملكرد بانك های خصوصی 
پذیرفته ش��ده در بورس بهادار تهران پژوهش��ی را با استفاده از رویكرد معيارهای تصميم گيری چند شاخصه 
و کارت امتياز متوازن انجام داده اس��ت. در این پژوهش از 20 ش��اخص مؤثر بر بانكداری با تأیيد خبرگان 
استفاده ش��ده است که در ادامه با اس��تفاده از FANP وزن هریك از شاخص ها مشخص گردید و در انتها 
با اس��تفاده از روش های تصميم گيری چند ش��اخصه بانك های موردنظر رتبه بندی شده اند. در این پژوهش 
بع��د مالی بااهميت ترین بعد در کارت امتيازی متوازن می باش��د. دهقان��ی و همكاران )1393( در رتبه بندی 
و ارزیابی عملكرد ش��عب بانك ش��هر در شهر تهران از رویكرد کارت امتياز متوازن و مدل تاپسيس استفاده 
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کردند، در این پژوهش طبق پرسش��نامه مقایس��ات زوجی بعد مش��تری بااهميت تر از سه بعد دیگر می باشد 
و از 8 منطقه موردبررس��ی و ش��عبه مرکزی و ش��عبه کيش، منطقه 8 رتبه اول را در ارزیابی مناطق به خود 
اختصاص داده است. باسو و همكاران )2018( در پژوهش خود به دنبال ارزیابی عملكرد موزه های شهر ونيز 
ایتاليا با ترکيب مدل کارت امتيازی متوازن و DEA بودند. مارس��لو و همكاران )2017( در پژوهشی برای 
ارزیابی عملكرد سازمان غيرانتفاعی از روش کارت امتيازی متوازن بهره برده اند و استفاده از این روش برای 
ابزاری مناسب برای سنجش عملكرد در این نوع سازمان ها توصيه می کنند. پاتریك و همكاران )2016( در 
پژوهش خود برای اندازه گيری عملكرد سازمانی از دو تكنيك هزینه یابی بر اساس فعاليت و کارت امتيازی 
متوازن اس��تفاده کردند. دینسر و همكاران )2016( در پژوهش خود به ارزیابی عملكرد بانك های خصوصی 
و خارجی در ترکيه پرداختند، در این پژوهش از روش های کارت امتيازی متوازن و فرآیند تحليل ش��بكه ای 
اس��تفاده و بيان نمودند ک��ه معيار مالی باالترین اولویت را در ارزیابی عملكرد بانك های بررسی ش��ده دارد. 
رس��تمی و همكاران )2015( در پژوهش خود کارت امتيازی متوازن را سيستمی برای ارزیابی بانك در نظر 
گرفتند. در این پژوهش 36 سنجه برای ارزیابی بانك در نظر گرفته شد که درنتيجه بعد مشتری مهم ترین 
بعد شناخته شد. کدروا و همكاران )2015( برای ارزیابی عملكرد شرکت های صنعتی رویكرد ترکيبی کارت 
امتي��ازی متوازن و مدل تحليل پوشش��ی داده ها ارائه دادند. ربانی و هم��كاران )2015( در پژوهش خود از 
روش کارت امتيازی متوازن مبتنی بر پارامترهای توسعه پایدار بهره برند و این رویكرد را روشی مفيد برای 
ارزیاب��ی عملكرد پایداری س��ازمان توصيه می کنند. پاکدین اميری و هم��كاران )2012( در پژوهش خود به 
ارزیابی عملكرد 4 بانك با روش کارت امتيازی متوازن پرداختند در این پژوهش 4 بعد کارت امتياز متوازن 
با 23 سنجه توسعه داده شد که درنهایت بانك از منظر بعد مالی و مشتری ضعيف ترین شناخته شد. جعفری 
اس��كندری و همكاران )2013( با اس��تفاده از رویكرد کارت امتياز متوازن و دیمتل فازی به ارزیابی عملكرد 
بانك ها و ش��اخص های کليدی عملك��رد پرداخته اند که نتایج پژوهش نش��ان می دهد که عملكرد فروش، 
رضایت مش��تری و نرخ ماندگاری مشتری مهم ترین سنجه های کليدی عملكرد در بانك ها می باشد.. حداد 
و منفرد )2012( به ارزیابی عملكرد دانش��گاه علوم پزش��كی در شمال ایران از منظر استراتژی های فعلی با 
رویكرد کارت امتياز متوازن پرداختند. وو )2012( در پژوهش خود سعی در ارائه یك متد ارزیابی برای ارتباط 
بين کارت امتياز متوازن و سنجه های کليدی عملكرد داشته اند. نتایج این پژوهش به مدیران در اولویت بندی 
ش��اخص های عملكرد و توجه به فعاليت های مربوط به ش��اخص های بااهميت تر کمك می کند. فردانش و 
همایونفر )2015( در پژوهش خود عملكرد ش��عب بانك ملت در ش��هر رشت را مورد ارزیابی قرار داده اند. در 
این پژوهش از 4 بعد کارت امتياز متوازن استفاده شده است که درنتيجه این پژوهش بعد مالی نسبت به سه 
بعد دیگر از اهميت بيش��تری برخوردار بوده اس��ت. نجار و کالف )2012( در پژوهشی برای ارزیابی عملكرد 
بانك Large Local Bank  از مدل کارت امتيازی متوازن اس��تفاده کردند. در این پژوهش به اهميت 
اس��تفاده از این مدل به عنوان سيس��تمی برای ارزیابی عملكرد اشاره شده اس��ت که درگذشته در این بانك 

مورداستفاده قرار نمی گرفت.
با توجه به بررس��ی پژوهش های پيشين روش��ن است که از مدل BSC در صنعت بانكداری به مراتب 
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اس��تفاده شده اس��ت. در اکثر تحقيقات صورت گرفته ارزیابی عملكرد س��ازمان ها از طریق توجه به 4 معيار 
کارت امتيازی متوازن بوده است و کمتر به مسئله وجود روابط علی بين شاخص ها و تاثير آن ها در ارزیابی 
صحيح و دقيقتر عملكرد اشاره شده است؛ از طرف دیگر در پياده سازی استراتژی های سازمان ها باید به این 

روابط مبتنی بر شاخص ها توجه شود که چندان مورد توجه قرار نگرفته است. 

 )ANP( 2.5 فرایند تحلیل شبکه ای
روش ANP بر اس��اس تحليل مغز انس��ان برای مسائل پيچيده و فازی با س��اختار غير رده ای و به منظور 
اصالح روش سلس��له مراتبی ارائه ش��ده اس��ت. در این روش پس از برپایی یك ساختار غير رده ای و تعيين 
ارتباط منطقی بين س��طوح مختلف تصميم، س��اختار موجود بهN زیرمجموعه تقسيم شده و سپس از طریق 
مقایس��ات زوجی، ماتریس قضاوت برای سيس��تم بازخور تش��كيل می ش��ود. بدین منظور ابتدا الزم اس��ت 
با مقایس��ه دوبه دو معيارها وزیر معيارها، ماتریس مقایس��ات زوجی تش��كيل گردد. سپس به منظور بررسی 
س��ازگاری و قابليت اعتماد تصميم ها، نسبت سازگاری )CR( هر ماتریس با توجه به رابطه ارائه شده توسط 

ساعتی )1987( مطابق زیر محاسبه می گردد:
CI

CR = ــــــــ
RI

رابطه )1(                                         

که در آن CI شاخص سازگاری ماتریس مقایسه زوجی بوده و با استفاده از بزرگ ترین مقدار بردار ویژه 
یعنی λmax و بعد آن )n(، توسط رابطه زیر برآورد می گردد: 

λmax-n
CI = ــــــــــــــــn-1    

رابطه )2(                               

پارامت��ر RI تحت عنوان ش��اخص تصادفی نيز از جدول 2 اس��تخراج می گ��ردد. بنابراین درصورتی که 
CR≤ 10% باشد، معيار سازگاری حاصل شده، در غير این صورت الزم است که در مقایسه زوجی معيارها 

بازنگری گردد.

جدول 2. مقادیر متناظر برای شاخص RI بر اساس بعد ماتریس
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بررســی ســازگاري و  منظوربــه، ماتریس مقایسات زوجــی تشــکیل گــردد. ســپس یارهامعمعیارها وزیر  دودوبهابتدا الزم است با مقایسه 
مطــابق زیــر محاســبه  )1987( یتعســا توســط شــدهارائهس با توجه به رابطــه ) هر ماتریCR(، نسبت سازگاري هایمتصمقابلیت اعتماد 

  :گرددیم
                                                             )1( رابطه                                                                               

  
)، nبعــد آن ( و λmaxمقدار بــردار ویــژه یعنــی  ینتربزرگقایسه زوجی بوده و با استفاده از شاخص سازگاري ماتریس م CI در آنکه 
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باشــد، معیــار ســازگاري   CR≤ 10% کهیدرصــورت ینبنابرا .گرددیماستخراج  2شاخص تصادفی نیز از جدول تحت عنوان  RIپارامتر 
  ، در غیر این صورت الزم است که در مقایسه زوجی معیارها بازنگري گردد.شدهحاصل

 
  اساس بعد ماتریس بر RI. مقادیر متناظر براي شاخص 2 جدول

  
  

 ازجملــهتکنیــک بــردار ویــژه  .شــودیمتعیــین  یرگروهزدر هر  هر عنصرمقایسات زوجی، وزن  هايسیماترپس از اطمینان از سازگاري 
 :گرددیممعادله زیر تعیین  یقاز طرکه در این صورت وزن هر عنصر  باشدیممناسب در این زمینه  يهاروش

  )3( رابطه
  

  
مــاتریس نهــایی بــراي  ســرانجام .باشــندیمزوجــی  مقایســات مــاتریس هايیــهدرا ija مقدار بردار ویژه و ینتربزرگ λmaxکه در آن 

  :شودیمزیر تشکیل  صورتبه دیگر معروف به سوپر ماتریس، هايیرمجموعهزبا هریک از  هایرمجموعهزمقایسات از کلیه 

  

CR= 

                
 CI=  

پس از اطمينان از سازگاري ماتریس های مقایسات زوجي، وزن هر عنصر در هر زیرگروه تعيين می شود. 
تكنيك بردار ویژه ازجمله روش های مناس��ب در این زمينه می باش��د که در ای��ن صورت وزن هر عنصر از 

طریق معادله زیر تعيين می گردد:
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رابطه )3(              

که در آن λmax بزرگ ترین مقدار بردار ویژه و aij درایه های ماتریس مقایسات زوجی می باشند. سرانجام 
ماتریس نهایي براي مقایس��ات از کليه زیرمجموعه ها با هریك از زیرمجموعه های دیگر معروف به س��وپر 

ماتریس، به صورت زیر تشكيل می شود:
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ارجحيت نهایي براي هر عنصر از هر زیرگروه بر طبق اس��تدالل س��اعتی که بر اس��اس پروس��ه های 
مارکوف استوار است، از طریق حد زیر قابل بيان است:
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 طریــق حــد از ،اســتمــارکوف اســتوار  يهاپروسهبر اساس  که ساعتیاستدالل بر طبق  یرگروهزارجحیت نهایی براي هر عنصر از هر 
  است: یانبقابل یرز

   )4(رابطه 
  

در هر سطر از ســوپر مــاتریس برابــر خواهــد  هاآندر این صورت عناصر سوپر ماتریس به سمت یک مقدار واحد همگرا شده که مقادیر 
  گام دانست: 5شامل  انتویمرا  ANP بر اساس روش هاینهگز بنديیتاولومراحل الزم براي  یطورکلبه ذکرشدهموارد  بنابر .بود

  الف) تشکیل ماتریس مقایسات زوجی ساختار تصمیم 
  ب) بررسی سازگاري تصمیم

  ج) تعیین وزن نسبی عناصر تصمیم بر اساس روش بردار ویژه
  محاسباتی در مرحله قبل يهاوزند) تشکیل سوپر ماتریس ساختار تصمیم بر اساس 

  یین ماتریس ارجحیت نهاییفرد سوپر ماتریس و تع يهاتوانه) محاسبه حد 
  تشکیل ماتریس مقایسات زوجی

تقســیم نمــوده و ســپس  هاینــهگزشــامل  2Sشــامل معیارهــا و  1S یرگــروهز 2را بــه  مسئلهساختار تصمیم ANPروشکاربرد  منظوربه
نمــایش کمــی مقایســه زوجــی در حقیقــت  یسمــاتر .گــرددیممحاسبه  یرمجموعهزماتریس مقایسات زوجی و وزن هر عنصر براي هر 

تشــکیل مــاتریس  منظوربــه ).1994ســاتی،باشــد (یمــارتباط بین عناصر تصمیم در هر سطح در ارتباط با هریک از عناصر سطح دیگــر 
تعیــین  ياگونــهبه هــاآناهمیــت نســبی  بر اســاسماتریس  هايیهدرامقایسات زوجی، با توجه به مقادیر عددي هر معیار در سطح دوم، 

، بر این اساس ماتریس مقایسات زوجی مربوط بــه ســطح ســوم ســاختار تصــمیم بــر اســاس عناصــر ســطح دوم و ija=که  گرددیم
آســتانه ) هر ماتریس محاســبه و بــر اســاس مقــدار CRبررسی سازگاري تصمیم نیز نسبت سازگاري ( منظوربه. گرددیمبالعکس تعیین 

  تریس مقایسه زوجی نیز با استفاده از روش بردار ویژه انجام گردید.) کنترل گردید. محاسبه وزن هر گزینه در ما10%(
  هاینهگزتشکیل سوپر ماتریس و تعیین اولویت 

:گرددیمزیر تشکیل  صورتبه S2 و S1 يهامجموعهبراي  غیر موزونپس از تعیین اوزان مربوط به هر عنصر، سوپر ماتریس 
  

  
  )موزونیر(غ یهاولساختار سوپر ماتریس  .2شکل       معیارها و زیر معیارها        بین  هايیوابستگارتباط و  .1شکل       

  
 یارهــامعاثــرات هــدف بــر روي  در ســوپر مــاتریس فــوق، .باشــدیم 2S و 1S يهامجموعــهوزن نسبی عناصر مربوط به  ijwکه در آن 

مــاتریس واحــد اســت. فراینــد سلســله مراتبــی  Iو  شــودنشــان داده مــی توســط  هاینهگزبر روي  یارهامعو اثرات   یلهوسبه
در ســوپر  مــاتریس  واردکــردنگردد که این امــر بــا تبدیل می ياشبکهمتقابل باشند به فرایند  یراتتأثمعیارها داراي  کهیدرصورت

. ســوپرماتریس نــاموزون نیــز بــا قــرار دادن بــردار اولویــت داخلــی باشدماتریس فوق، سوپر ماتریس اولیه می .گرددماتریس حاصل می

 3    2  1    

 

رابطه )4(                                  

در این صورت عناصر سوپر ماتریس به سمت یك مقدار واحد همگرا شده که مقادیر آن ها در هر سطر 
از سوپر ماتریس برابر خواهد بود. بنابر موارد ذکرشده به طورکلی مراحل الزم براي اولویت بندی گزینه ها بر 

اساس روش ANP را می توان شامل 5 گام دانست:
الف( تشكيل ماتریس مقایسات زوجی ساختار تصميم 

ب( بررسی سازگاری تصميم
ج( تعيين وزن نسبی عناصر تصميم بر اساس روش بردار ویژه

د( تشكيل سوپر ماتریس ساختار تصميم بر اساس وزن های محاسباتی در مرحله قبل
ه ( محاسبه حد توان های فرد سوپر ماتریس و تعيين ماتریس ارجحيت نهایی

تشکیل ماتریس مقایسات زوجي
به منظور کاربرد روشANPساختار تصميم مسئله را به 2 زیرگروه S1 شامل معيارها و S2 شامل گزینه ها 
تقس��يم نموده و سپس ماتریس مقایس��ات زوجی و وزن هر عنصر برای هر زیرمجموعه محاسبه می گردد. 
ماتریس مقایس��ه زوجی در حقيقت نمایش کمی ارتباط بين عناصر تصميم در هر سطح در ارتباط با هریك 
از عناصر س��طح دیگر می باشد )ساتی،1994(. به منظور تشكيل ماتریس مقایسات زوجی، با توجه به مقادیر 
عددی هر معيار در س��طح دوم، درایه های ماتریس بر اس��اس اهميت نسبی آن ها به گونه ای تعيين می گردد 

=aji، بر این اس��اس ماتریس مقایسات زوجی مربوط به سطح سوم ساختار تصميم بر اساس عناصر  که 
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س��طح دوم و بالعكس تعيين می گردد. به منظور بررس��ی س��ازگاری تصميم نيز نسبت سازگاری )CR( هر 
ماتریس محاسبه و بر اساس مقدار آستانه )10%( کنترل گردید. محاسبه وزن هر گزینه در ماتریس مقایسه 

زوجی نيز با استفاده از روش بردار ویژه انجام گردید.

تشکیل سوپر ماتریس و تعیین اولویت گزینه ها
پس از تعيين اوزان مربوط به هر عنصر، س��وپر ماتریس غير موزون برای مجموعه های S1 و S2 به صورت 

زیر تشكيل می گردد:
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 طریــق حــد از ،اســتمــارکوف اســتوار  يهاپروسهبر اساس  که ساعتیاستدالل بر طبق  یرگروهزارجحیت نهایی براي هر عنصر از هر 
  است: یانبقابل یرز

   )4(رابطه 
  

در هر سطر از ســوپر مــاتریس برابــر خواهــد  هاآندر این صورت عناصر سوپر ماتریس به سمت یک مقدار واحد همگرا شده که مقادیر 
  گام دانست: 5شامل  انتویمرا  ANP بر اساس روش هاینهگز بنديیتاولومراحل الزم براي  یطورکلبه ذکرشدهموارد  بنابر .بود

  الف) تشکیل ماتریس مقایسات زوجی ساختار تصمیم 
  ب) بررسی سازگاري تصمیم

  ج) تعیین وزن نسبی عناصر تصمیم بر اساس روش بردار ویژه
  محاسباتی در مرحله قبل يهاوزند) تشکیل سوپر ماتریس ساختار تصمیم بر اساس 

  یین ماتریس ارجحیت نهاییفرد سوپر ماتریس و تع يهاتوانه) محاسبه حد 
  تشکیل ماتریس مقایسات زوجی

تقســیم نمــوده و ســپس  هاینــهگزشــامل  2Sشــامل معیارهــا و  1S یرگــروهز 2را بــه  مسئلهساختار تصمیم ANPروشکاربرد  منظوربه
نمــایش کمــی مقایســه زوجــی در حقیقــت  یسمــاتر .گــرددیممحاسبه  یرمجموعهزماتریس مقایسات زوجی و وزن هر عنصر براي هر 

تشــکیل مــاتریس  منظوربــه ).1994ســاتی،باشــد (یمــارتباط بین عناصر تصمیم در هر سطح در ارتباط با هریک از عناصر سطح دیگــر 
تعیــین  ياگونــهبه هــاآناهمیــت نســبی  بر اســاسماتریس  هايیهدرامقایسات زوجی، با توجه به مقادیر عددي هر معیار در سطح دوم، 

، بر این اساس ماتریس مقایسات زوجی مربوط بــه ســطح ســوم ســاختار تصــمیم بــر اســاس عناصــر ســطح دوم و ija=که  گرددیم
آســتانه ) هر ماتریس محاســبه و بــر اســاس مقــدار CRبررسی سازگاري تصمیم نیز نسبت سازگاري ( منظوربه. گرددیمبالعکس تعیین 

  تریس مقایسه زوجی نیز با استفاده از روش بردار ویژه انجام گردید.) کنترل گردید. محاسبه وزن هر گزینه در ما10%(
  هاینهگزتشکیل سوپر ماتریس و تعیین اولویت 

:گرددیمزیر تشکیل  صورتبه S2 و S1 يهامجموعهبراي  غیر موزونپس از تعیین اوزان مربوط به هر عنصر، سوپر ماتریس 
  

  
  )موزونیر(غ یهاولساختار سوپر ماتریس  .2شکل       معیارها و زیر معیارها        بین  هايیوابستگارتباط و  .1شکل       

  
 یارهــامعاثــرات هــدف بــر روي  در ســوپر مــاتریس فــوق، .باشــدیم 2S و 1S يهامجموعــهوزن نسبی عناصر مربوط به  ijwکه در آن 

مــاتریس واحــد اســت. فراینــد سلســله مراتبــی  Iو  شــودنشــان داده مــی توســط  هاینهگزبر روي  یارهامعو اثرات   یلهوسبه
در ســوپر  مــاتریس  واردکــردنگردد که این امــر بــا تبدیل می ياشبکهمتقابل باشند به فرایند  یراتتأثمعیارها داراي  کهیدرصورت

. ســوپرماتریس نــاموزون نیــز بــا قــرار دادن بــردار اولویــت داخلــی باشدماتریس فوق، سوپر ماتریس اولیه می .گرددماتریس حاصل می

 3    2  1    

 

شکل 1. ارتباط و وابستگی های بین معیارها و زیر معیارها               شکل2. ساختار سوپر ماتریس اولیه )غیرموزون(

که در آن wij وزن نسبی عناصر مربوط به مجموعه های S1 و S2 می باشد. در سوپر ماتریس فوق، اثرات 
هدف بر روی معيارها به وس��يله w21 و اثرات معيارها بر روی گزینه ها توس��ط w32 نش��ان داده می  شود و 
I ماتریس واحد اس��ت. فرایند سلس��له مراتبی درصورتی که معيارها دارای تأثيرات متقابل باش��ند به فرایند 
شبكه ای تبدیل می گردد که این امر با واردکردن ماتریس w22 در سوپر ماتریس حاصل می  گردد. ماتریس 
فوق، س��وپر ماتریس اوليه می باش��د. س��وپرماتریس ناموزون نيز با قرار دادن بردار اولویت داخلی عناصر در 
س��وپر ماتریس اوليه حاصل می گردد. پس از ایجاد س��وپر ماتریس ناموزون، با ضرب کردن عناصر س��وپر 
ماتریس ناموزون در ماتریس خوش��ه ای، س��وپر ماتریس موزون قابل اکتس��اب می باش��د. در این مرحله با 
نرماليزه کردن س��وپر ماتریس موزون، س��وپر ماتریس ازنظر س��تونی به حالت تصادفی تبدیل می گردد؛ و 
درنهایت با به توان رساندن تمامی عناصر سوپر ماتریس موزون تا زمانی که واگرایی حاصل گردد یا به نوعی 

تمامی عناصر یكسان شوند، سوپر ماتریس حد به دست می آید.
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گردد. پس از ایجاد سوپر ماتریس ناموزون، با ضرب کردن عناصــر ســوپر مــاتریس نــاموزون در عناصر در سوپر ماتریس اولیه حاصل می
سوپر مــاتریس مــوزون، ســوپر مــاتریس  در این مرحله با نرمالیزه کردن باشد.، سوپر ماتریس موزون قابل اکتساب میياخوشهماتریس 

با به توان رساندن تمامی عناصر سوپر ماتریس موزون تا زمانی کــه واگرایــی  یتدرنها ؛ وگرددیمستونی به حالت تصادفی تبدیل  ازنظر
  .آیدسوپر ماتریس حد به دست می ،تمامی عناصر یکسان شوند ینوعبهحاصل گردد یا 

  )5( رابطه

  
  
  . روش تحقیق3
هــاي تجــاري کشــور هش حاضر از نوع تحقیقات کاربردي با ماهیت توصیفی بوده که به ارائه مدلی در راستاي ارزیابی عملکرد بانکپژو

ارزیابی عملکرد از مدل کارت امتیازي متوازن اســتفاده شــود و  منظوربهسعی بر آن است که  پژوهشدر این ایران مبادرت ورزیده است. 
بــا در ابتــدا لــذا  اســتمتنوعی  یارهايمعز چهار معیار کارت امتیازي متوازن از منظر محققین مختلف داراي زیر با نظر به اینکه هریک ا

نفــره از  35اي بــا نظرســنجی از نمونــهو  يبنددســتهدر صــنعت بانکــداري مروري بر ادبیات موجود در این زمینه تمــامی زیــر معیارهــا 
 ،شــدند حــذف پــژوهشاز این  7میانگین کمتر از معیارهایی با  ،9تا  1 امتیاز در بازهبا تخصیص  صنعت بانکداري متخصصین و خبرگان

داخلــی  ینــدهايفرامالی، مشــتریان،  یرگروهز 4در قالب  حاصلزیر معیار  20 یتدرنها. در اجراي این مهم از آزمون میانگین استفاده شد
در ارزیابی عملکرد ارتباط بین ایــن عوامــل بــا اســتفاده از  مؤثر یارهايمع شدند. پس از تعیین معیارها و زیر يبندطبقهو رشد و یادگیري 

 شــدهدادهنشــان  3 شــکلبــراي ارزیــابی عملکــرد در  ياشبکهد. مدل ینظرات مجموعه از خبرگان و متخصصین مربوطه مشخص گرد
  می باشند.معیارها داراي وابستگی درونی روشن است که  است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

در بــین معیارهــا و زیــر از بــاال بــه پــایین  و سلسله مراتبی طرفهیکتحلیل سلسله مراتبی که ارتباط  برخالف ياشبکهند تحلیل در فرای
از مدل ارتباط و وابستگی متقابل در بین معیارهــا و زیــر معیارهــا برقــرار باشــد. هماننــد  ییهاقسمتبرقرار است ممکن است در  یارهامع
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ي داخلییندهافرا مشتریان مالی  رشد و یادگیري 

اريهاي کارت امتیازي متوازن در صنعت بانکد. مناظر و سنجه3شکل   

  هاي تجاريبانک ارزیابی عملکرد

 

رابطه )5(                                          
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3. روش تحقیق
پژوه��ش حاضر از ن��وع تحقيقات کاربردی با ماهي��ت توصيفی بوده که به ارائه مدلی در راس��تای ارزیابی 
عملكرد بانك های تجاری کشور ایران مبادرت ورزیده است. در این پژوهش سعی بر آن است که به منظور 
ارزیابی عملكرد از مدل کارت امتيازی متوازن اس��تفاده ش��ود و با نظر به اینكه هریك از چهار معيار کارت 
امتيازی متوازن از منظر محققين مختلف دارای زیر معيارهای متنوعی است لذا در ابتدا با مروری بر ادبيات 
موجود در این زمينه تمامی زیر معيارها در صنعت بانكداری دسته بندی و با نظرسنجی از نمونه ای 35 نفره 
از متخصصي��ن و خب��رگان صنعت بانكداری با تخصيص امتياز در بازه 1 ت��ا 9، معيارهایی با ميانگين کمتر 
از 7 از این پژوهش حذف  ش��دند، در اجرای این مهم از آزمون ميانگين اس��تفاده شد. درنهایت 20 زیر معيار 
حاصل در قالب 4 زیرگروه مالی، مش��تریان، فرایندهای داخلی و رش��د و یادگيری طبقه بندی شدند. پس از 
تعيين معيارها و زیر معيارهای مؤثر در ارزیابی عملكرد ارتباط بين این عوامل با استفاده از نظرات مجموعه 
از خبرگان و متخصصين مربوطه مش��خص گردید. مدل ش��بكه ای برای ارزیابی عملكرد در شكل 3 نشان 

داده شده است. روشن است که معيارها دارای وابستگی درونی می باشند.
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گردد. پس از ایجاد سوپر ماتریس ناموزون، با ضرب کردن عناصــر ســوپر مــاتریس نــاموزون در عناصر در سوپر ماتریس اولیه حاصل می
سوپر مــاتریس مــوزون، ســوپر مــاتریس  در این مرحله با نرمالیزه کردن باشد.، سوپر ماتریس موزون قابل اکتساب میياخوشهماتریس 

با به توان رساندن تمامی عناصر سوپر ماتریس موزون تا زمانی کــه واگرایــی  یتدرنها ؛ وگرددیمستونی به حالت تصادفی تبدیل  ازنظر
  .آیدسوپر ماتریس حد به دست می ،تمامی عناصر یکسان شوند ینوعبهحاصل گردد یا 

  )5( رابطه

  
  
  . روش تحقیق3
هــاي تجــاري کشــور هش حاضر از نوع تحقیقات کاربردي با ماهیت توصیفی بوده که به ارائه مدلی در راستاي ارزیابی عملکرد بانکپژو

ارزیابی عملکرد از مدل کارت امتیازي متوازن اســتفاده شــود و  منظوربهسعی بر آن است که  پژوهشدر این ایران مبادرت ورزیده است. 
بــا در ابتــدا لــذا  اســتمتنوعی  یارهايمعز چهار معیار کارت امتیازي متوازن از منظر محققین مختلف داراي زیر با نظر به اینکه هریک ا

نفــره از  35اي بــا نظرســنجی از نمونــهو  يبنددســتهدر صــنعت بانکــداري مروري بر ادبیات موجود در این زمینه تمــامی زیــر معیارهــا 
 ،شــدند حــذف پــژوهشاز این  7میانگین کمتر از معیارهایی با  ،9تا  1 امتیاز در بازهبا تخصیص  صنعت بانکداري متخصصین و خبرگان

داخلــی  ینــدهايفرامالی، مشــتریان،  یرگروهز 4در قالب  حاصلزیر معیار  20 یتدرنها. در اجراي این مهم از آزمون میانگین استفاده شد
در ارزیابی عملکرد ارتباط بین ایــن عوامــل بــا اســتفاده از  مؤثر یارهايمع شدند. پس از تعیین معیارها و زیر يبندطبقهو رشد و یادگیري 

 شــدهدادهنشــان  3 شــکلبــراي ارزیــابی عملکــرد در  ياشبکهد. مدل ینظرات مجموعه از خبرگان و متخصصین مربوطه مشخص گرد
  می باشند.معیارها داراي وابستگی درونی روشن است که  است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

در بــین معیارهــا و زیــر از بــاال بــه پــایین  و سلسله مراتبی طرفهیکتحلیل سلسله مراتبی که ارتباط  برخالف ياشبکهند تحلیل در فرای
از مدل ارتباط و وابستگی متقابل در بین معیارهــا و زیــر معیارهــا برقــرار باشــد. هماننــد  ییهاقسمتبرقرار است ممکن است در  یارهامع
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ي داخلییندهافرا مشتریان مالی  رشد و یادگیري 

اريهاي کارت امتیازي متوازن در صنعت بانکد. مناظر و سنجه3شکل   

  هاي تجاريبانک ارزیابی عملکرد

 

شکل 3. مناظر و سنجه های کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری

در فرایند تحليل ش��بكه ای برخالف تحليل سلس��له مراتبی که ارتباط یك طرفه و سلسله مراتبی از باال 
به پایين در بين معيارها و زیر معيارها برقرار اس��ت ممكن اس��ت در قسمت هایی از مدل ارتباط و وابستگی 
متقاب��ل در بين معيارها و زیر معيارها برقرار باش��د. همانند مدل این پژوه��ش که در آن معيارها با یكدیگر 
ارتباط متقابل دارند. در این مرحله س��وپر ماتریس اوليه مش��خص گردید. س��اختار سوپر ماتریس در جدول 
ش��ماره 2 ارائه ش��ده است که در آن w21 عبارت اس��ت از درجه اهميت هریك از معيارهای کارت امتيازی 
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مت��وازن می باش��د، w22 ماتریس وابس��تگی درونی هر یك از معيارهای کارت امتي��ازی متوازن با توجه به 
عوامل دیگر با اس��تفاده از نمایش شماتيك وابس��تگی های درونی در بين معيارهای کارت امتيازی متوازن 
می باش��د، w32 درج��ه اهميت هر یك از زیر معياره��ای کارت امتيازی متوازن می باش��د و w33 ماتریس 
وابستگی درونی هر یك از زیر معيارهای کارت امتيازی متوازن با توجه به عوامل دیگر با استفاده از نمایش 
شماتيك وابستگی های درونی در بين زیر معيارهای کارت امتيازی متوازن می باشد )مك لی،2007(. در این 
پژوهش روابط درونی زیر معيارها به واس��طه در نظر گرفتن روابط بين معيارهای اصلی در نظر گرفته نشده 
اس��ت، بنابراین در تش��كيل سوپر ماتریس به جای ماتریس مقایسه دوبه دویی زیر معيارها )w33( از ماتریس 

همانی (I) استفاده می گردد.

4. یافته های تحقیق
4.1 تشکیل ماتریس های مقایسه ای و کنترل سازگاری آن ها

چنانكه اش��اره ش��د در ANP به منظور نمایش کمی ارتباط بين عناصر تصميم در هر سطح در ارتباط با هر 
یك از عناصر سطح دیگر از ماتریس مقایسه زوجی استفاده می گردد در این بخش ماتریس های مقایسه ای 
مربوط به معيارهای اصلی و هم چنين وابستگی معيارهای اصلی به یكدیگر و زیر معيارها تشكيل و سازگاری 

آن ها کنترل شده که شرح ذیل می باشد:
مقایسه دودویی معیارهای اصلی

در این مرحله با مقایس��ه دودویی معيارهای اصلی که بر اس��اس قضاوت گروهی از خبرگان می باش��د 
ارجحيت هر یك از معيارها نسبت به دیگری تعيين می گردد که مبنای این قضاوت مقياس 9 کميتی ساعتی 
می باشد. همچنين در این قسمت ميانگين هندسی نظرات گروهی به عنوان عناصر ماتریس مقایسه دودویی 
معيارها در نظر گرفته می شوند )زبردست، 1389(. نتيجه حاصل از مقایسه دودویی معيارها و همچنين بردار 

موزون حاصل از آن )w21( در جدول 3 نشان داده شده است:

جدول3. مقایسه دودویی معیارهای اصلی )مناظر(

معیارها رشد و یادگیری فرآیند داخلی مالی مشتری بردار ویژه
رشد و یادگیری 1 0.52 0.69 1.44 0.19
فرآیند داخلی 1.94 1 1.35 3.21 0.39

مالی 1.44 0.74 1 0 0.29
مشتری 0.69 0.31 0 1 0.13

)W22 مقایسه دودویی وابستگی های درونی معیارهای اصلی )ماتریس
مقایس��ه دودویی بين معيارهای اصلی به منظور تشخيص وابستگی های متقابل بين عناصر اصلی جهت 
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دس��تيابی به w22 بر اس��اس مقياس 9 کميتی ساعتی صورت می گيرد. ضریب اهميت در این مورد با طرح 
چنين س��ؤالی به دست می آید: اهميت نس��بی معيار مشتری در مقایسه با معيار فرایندهای داخلی زمانی که 
معيار مالی کنترل ش��ود چقدر اس��ت؟ بنابراین در این قس��مت 4 ماتریس تش��كيل می گردد.  جدول شماره 
4 نش��ان دهنده ضریب اهمي��ت هر یك از معيارهای اصلی )با توجه به وابس��تگی متقابل آن ها( می باش��د 
ک��ه درنتيجه مقایس��ه دودویی معيارهای اصلی س��ه گانه دیگر با کنترل کردن معي��ار اول یعنی معيار مالی 
به دس��ت آمده است. به همين ترتيب س��ه ماتریس دیگر را هم با کنترل سایر معيارها تشكيل داده و پس از 
تش��كيل چهار ماتریس و انجام محاس��بات موردنياز، نتایج حاص��ل از آن در ماتریس w22 )جدول 5( ارائه 

شده است.

جدول 4. مقایسه دودویی معیارهای اصلی با توجه به وابستگی درونی آن ها، با کنترل معیار مالی

معيارها رشد و یادگيري فرآیند داخلي مشتري بردار ویژه
رشد و یادگيري 1 3.21 1.44 0.50
فرآیند داخلي 0.31 1 0 0.16

مشتري 0.69 0 1 0.35

جدول 5. وابستگی های درونی معیارهای اصلی

معيارها رشد و یادگيری فرآیند داخلی مالی مشتری
رشد و یادگيری 0 0.23 0.5 0.22
فرآیند داخلی 0.52 0 0.16 0.42

مالی 0.38 0.33 0 0.36
مشتری 0.10 0.44 0.35 0

)w32 مقایسه دودویی زیر معیارهای هر یک از معیارهای اصلی )ماتریس
در ای��ن بخش، عناصر س��تونی ماتریس w32 توس��ط ضری��ب اهميت هر یك از زی��ر معيارهای مربوط به 
معيارهای اصلی چهارگانه حاصل می گردد که از طریق مقایس��ه دودویی بر پایه مقياس 9 کميتی س��اعتی 
به دس��ت آمده اند. نتيجه مقایس��ه دودویی زیر معيارهای مربوط به معيار مالی و بردار موزون حاصل از آن در 

جدول 6 ارائه شده است.
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جدول 6. مقایسه دودویی زیرمعیارهای مربوط به معیار مالی

زیر معيارها بدهی حقوق 
صاحبان سهام بدهي حاشيه

سود خالص سود هر سهم نرخ بازگشت بردار ویژه

بازده حقوق صاحبان سهام 1 0.56 5.12 0.5 0.57 0.19
نسبت بدهي 1.80 1 0.91 2.58 4.86 0.32

حاشيه سود خالص 1.20 1.10 1 3.21 0.24 0.15
سود هر سهم 2 0.39 0.31 1 0 0.12

نرخ بازگشت سرمایه 1.76 0.21 4.20 0 1 0.22

به این ترتيب سه ماتریس دیگر برای مقایسات دودویی زیر معيارهای معيار مشتریان، فرایندهای داخلی 
و رشد و یادگيری تهيه شده است که در نهایت منجر به تشكيل ماتریس w32 به شرح شكل 4 شده است.

حاشيه سود خالص0.15رضایت مشتری0.41تعداد خدمات جدید0.27ثبات کارکنان0.24
سود هر سهم0.12نرخ نگهداری مشتری0.11شكایت مشتریان0.25آموزش حرفه ای0.18
نسبت بدهی0.32نرخ جذب مشتری0.19کارایی مبادالت0.30رضایت کارکنان0.25
نرخ بازگشت سرمایه0.22نرخ سهم بازار0.07عملكرد مدیریت0.10پيشنهادات مشتری0.15
بازده حقوق صاحبان سهام0.19سود هر مشتری0.23عملكرد فروش0.08شایستگی  سازمانی0.15

)w32( شکل 4. مقایسه دودویی زیر معیارهای هر یک از معیارهای اصلی

4.2 محاسبه سوپر ماتریس حدی
ب��ا توج��ه به اینكه در مراحل قبل تمامی ماتریس های مقایس��ه ای موردنياز برای تش��كيل س��وپر ماتریس 
ناموزون به دس��ت آمده و متعاقبًا نرخ س��ازگاری آن ها نيز محاسبه گردید در این مرحله می توان با جایگزاری 
ماتریس های به دس��ت آمده در س��وپر ماتریس اوليه، س��وپر ماتریس ناموزون را همان طور که قباًل توضيح 
داده ش��ده اس��ت، به دست آورد. حال بایس��تی با استفاده از مفهوم نرمال سازی، س��وپر ماتریس ناموزون به 
ماتریس��ی که جمع عناصر س��تون آن 1 می باشد تبدیل شود که سوپر ماتریس موزون ناميده می شود )آنچه 
ساعتی آن را ماتریس تصادفی می نامد(. بدین منظور بایستی سوپر ماتریس ناموزون را در ماتریس خوشه ای 
ضرب نمود. درواقع ماتریس خوش��ه ای منعكس کننده ميزان تأثيری اس��ت که هریك از خوشه ها در کسب 
اهداف مطالعه دارد. به منظور ایجاد ماتریس خوشه ای الزم است که در چارچوب ساختار سوپر ماتریس اوليه 
)ناموزون(، خوشه ها به صورت دودویی مقایسه شوند. بر اساس پيشنهاد ساعتی، کسب اهميت نسبی خوشه ها 
در سوپر ماتریس اوليه نيازمند مقایسه دودویی خوشه های ستونی غير صفر سوپر ماتریس اوليه با خوشه های 
دیگر در آن س��تون می باش��د تا بردار اهميت هر یك از خوشه های ستونی به دست آمده و درنهایت ماتریس 
خوشه ای با در کنار هم قرار دادن بردار اهميت هر یك از خوشه ها، به دست آید. ماتریس خوشه ای حاصل 

از این پژوهش در جدول 7 نمایش داده شده است:
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جدول7. مقایسه دودویی خوشه ها

بردار ویژهزیر معیارهامعیارهای اصلیخوشه ها
11.80.642معيارهای اصلی

0.5510.356زیر معيارها

در این مرحله با ضرب کردن هر یك از عناصر خوش��ه های س��تونی س��وپر ماتریس ناموزون در بردار 
اهميت نس��بی آن خوش��ه در ماتریس خوشه ای، سوپر ماتریس موزون به دست می آید. جمع عناصر ستونی 
سوپر ماتریس ستونی 1 است که بيانگر تصادفی/ احتمالی بودن آن است. سوپر ماتریس موزون این مطالعه 

در جدول 8 ارائه شده است:

جدول 8. سوپر ماتریس موزون

13 
 

و متعاقبــاً  آمدهدســتبهبراي تشــکیل ســوپر مــاتریس نــاموزون  یازموردن ايیسهمقا هايیسماتربا توجه به اینکه در مراحل قبل تمامی 
در ســوپر مــاتریس اولیــه، ســوپر  آمدهدســتبه هــايیسماتراري زبا جــایگ توانیمنیز محاسبه گردید در این مرحله  هاآننرخ سازگاري 

، ســوپر يســازنرمالحــال بایســتی بــا اســتفاده از مفهــوم  آورد. به دســتاست،  شدهدادهتوضیح  قبالًکه  طورهمانماتریس ناموزون را 
(آنچــه ســاعتی  شــودیمنامیده  تبدیل شود که سوپر ماتریس موزون باشدیم 1ماتریس ناموزون به ماتریسی که جمع عناصر ستون آن 

ضــرب نمــود. درواقــع مــاتریس  ياخوشــهنامد). بدین منظور بایستی سوپر ماتریس نــاموزون را در مــاتریس آن را ماتریس تصادفی می
الزم  ياخوشــهایجاد مــاتریس  منظوربهدر کسب اهداف مطالعه دارد.  هاخوشهاست که هریک از  یريتأثمیزان  کنندهمنعکس ياخوشه

 کســب دودویی مقایسه شوند. بر اساس پیشنهاد ســاعتی، صورتبه هاخوشهدر چارچوب ساختار سوپر ماتریس اولیه (ناموزون)، است که 
 يهاخوشــهستونی غیر صفر ســوپر مــاتریس اولیــه بــا  يهاخوشهدر سوپر ماتریس اولیه نیازمند مقایسه دودویی  هاخوشهاهمیت نسبی 

بــا در کنــار هــم قــرار  ياخوشهماتریس  یتدرنهاو  آمدهدستبهستونی  يهاخوشهاهمیت هر یک از  باشد تا برداردیگر در آن ستون می
:تاســ شــدهدادهنمــایش  7در جــدول  پــژوهشحاصــل از ایــن  ياخوشهآید. ماتریس  به دست، هاخوشهدادن بردار اهمیت هر یک از 

 
هاخوشه دودویی مقایسه .7جدول  

  
  
  
  

ستونی سوپر ماتریس ناموزون در بردار اهمیت نســبی آن خوشــه در مــاتریس  يهاخوشهدر این مرحله با ضرب کردن هر یک از عناصر 
است که بیانگر تصــادفی/ احتمــالی بــودن  1ستونی سوپر ماتریس ستونی . جمع عناصر آیدیم به دست، سوپر ماتریس موزون ياخوشه

  :ارائه شده است 8آن است. سوپر ماتریس موزون این مطالعه در جدول 
موزون ماتریس سوپر .8 جدول  

  

  بردار ویژه  یارهازیر مع         اصلی یارهايمع  هاخوشه
  0,642  1,8  1  اصلی یارهايمع

  0,356  1  0,55  یارهازیر مع        

در ادامه با توجه به س��وپر ماتریس موزون برآورد ش��ده، سوپر ماتریس حد به دست می آید. هدف از به 
حد رس��اندن س��وپر ماتریس، کس��ب تأثير درازمدت هریك از عناصر آن در یكدیگر می باشد، بدین منظور 
هریك از ضرایب اهميت عناصر ماتریس موزون را بایس��تی به توان K برسانيم و این کار را تا جایی تكرار 
می کنيم که تمامی عناصر سوپر ماتریس باهم برابر شوند. همان طور که در جدول 9 مشاهده می شود تمامی 
عناصر آن تقریبًا یكس��ان می باشد. الزم به ذکر است که عناصر سوپر ماتریس حد بایستی نرماليزه شوند تا 
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به حالت تصادفی/ احتمالی برس��ند. در این جدول ميزان تأثيرگزاری هریك از سنجه ها بر عملكرد بانك در 
نهایت در ستون هدف که همان معيار بانك در مدل می باشد ارائه شده است. الزم به یادآوری است که این 
تأثيرگزاری با در نظر گرفتن تمامی روابط علی بين معيارها و سنجه ها براساس نظرات خبرگان حاصل شده 
است. چنانكه روشن است این ماتریس ارائه کننده اوزان اهميت تمامی معيارهای ارزیابی عملكرد بانك های 
تجاری متناظر با نظرات خبرگان این صنعت و با در نظر گرفتن اثرات شبكه ای  و متعامل ایشان بر یكدیگر 
می باشد. لذا اثرگذاری و اهميت هریك از این معيارها بر دیگری در ساختار کلی شبكه مارتيس لحاظ شده 

و بدین تریب کمك می نماید که ارزیابی دقيتری صورت پذیرد.

جدول 9. سوپر ماتریس حد

14 
 

  
وپر مــاتریس، کســب از به حد رساندن س هدف .آیدیمبا توجه به سوپر ماتریس موزون برآورد شده، سوپر ماتریس حد به دست  ادامهدر 

، بدین منظور هریک از ضرایب اهمیــت عناصــر مــاتریس مــوزون را بایســتی بــه باشدیمیک از عناصر آن در یکدیگر هر درازمدتتأثیر 
 9کــه در جــدول  طورهمــانبرابــر شــوند.  بــاهمکه تمامی عناصر ســوپر مــاتریس  کنیمیمبرسانیم و این کار را تا جایی تکرار  Kتوان 

. الزم به ذکر است که عناصر سوپر ماتریس حد بایستی نرمــالیزه شــوند تــا بــه باشدیمیکسان  یباًتقرتمامی عناصر آن  ودشیممشاهده 
کــه  هــدفها بــر عملکــرد بانــک در نهایــت در ســتون در این جدول میزان تأثیرگزاري هریک از سنجه .حالت تصادفی/ احتمالی برسند

شده است. الزم به یادآوري است که این تأثیرگزاري با در نظر گرفتن تمامی روابــط علــی بــین  مدل می باشد ارائه معیار بانک درهمان 
چنانکــه روشــن اســت ایــن مــاتریس ارائــه کننــده اوزان اهمیــت تمــامی  براساس نظرات خبرگان حاصل شده است. هامعیارها و سنجه

اي  و متعامــل ایشــان ین صنعت و با در نظر گرفتن اثرات شــبکهي تجاري متناظر با نظرات خبرگان اهامعیارهاي ارزیابی عملکرد بانک
بر یکدیگر می باشد. لذا اثرگذاري و اهمیت هریک از این معیارها بر دیگري در ساختار کلی شبکه مارتیس لحــاظ شــده و بــدین تریــب 

  کمک می نماید که ارزیابی دقیتري صورت پذیرد.
  
  
  
  
  
  
  

حد ماتریس سوپر .9 جدول  

 

5. بحث و نتیجه گیری
ای��ن پژوهش ب��ه ارائه مدل ارزیابی عملكرد صنعت بانكداری با رویكرد متوازن و مبتنی بر روابط علی ميان 
مناظر و سنجه های با استفاده از تحليل شبكه ای پرداخته است. مطابق با یافته ها، 20 سنجه موجود در کارت 
امتيازی متوازن به شرح جدول 10 رتبه بندی شده است. درجه اهميت این سنجه ها براساس تكنيك فرایند 
تحليل ش��بكه ای و با درنظرگرفتن روابط علی بين متغيرها حاصل ش��ده لذا مبنای مناس��بی برای ارزیابی 

عملكرد بانك های تجاری مبتنی بر نظر خبرگان ارائه نموده است.
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جدول 10. رتبه بندی و اهمیت سنجه های مدل ارزیابی عملکرد

15 
 

 
  گیريیجهنتو بحث . 5
بــا ي هاو ســنجه وازن و مبتنــی بــر روابــط علــی میــان منــاظربه ارائه مدل ارزیابی عملکرد صنعت بانکداري با رویکرد متاین پژوهش  

 يبنــدرتبه 10بــه شــرح جــدول متــوازن  يموجود در کارت امتیاز سنجه 20 ،هایافتهمطابق با . ه استپرداختاي استفاده از تحلیل شبکه
هــا حاصــل شــده متغیررفتن روابط علی بــین نظرگبا درو تحلیل شبکه اي فرایند تکنیک  براساس هادرجه اهمیت این سنجه شده است.

  تجاري مبتنی بر نظر خبرگان ارائه نموده است. هايعملکرد بانکلذا مبناي مناسبی براي ارزیابی 
  

  هاي مدل ارزیابی عملکردبندي و اهمیت سنجهرتبه .10جدول 

  

 ردیف  سنجه  *بعد  نسبیوزن  ردیف  سنجه  *بعد  سبین وزن
 1 کارایی مبادالت  2  0,0190  11 مانیزسا يهایستگیشا 1  0,0083
 2 نسبت بدهی 4  0,0175 12 سود خالصحاشیه  4  0,0078
 3 خدمات جدیدتوسعه   2  0,0168 13 ياحرفهآموزش  1  0,0078
 4 شکایت مشتریان 2  0,0159 14 نرخ جذب مشتري 3  0,0072
 5 رضایت مشتري 3  0,0156 15 نرخ پیشنهادات مشتري 1  0,0064
 6 نرخ بازگشت سرمایه 4  0,0117 16 سود هر سهم 4  0,0064
 7 رضایت کارکنان 1  0,0110 17 عملکرد مدیریت 2  0,0061
 8 ثبات کارکنان 1  0,0106 18 عملکرد فروش 2  0,0049
 9 ه حقوق صاحبانبازد 4  0,0105 19 نرخ نگهداري مشتري 3  0,0043
 10 مشتريهرازاي  هسود ب 3  0,0086 20 نرخ سهم بازار 3  0,0025

  = مالی4= مشتري، 3= فرآیندهاي داخلی، 2= رشد و یادگیري، 1* 
  
داده و نــرخ  صیصــیی مبادالت و نسبت بدهی بیشترین وزن را به خــود تخکارا هاي مورد بررسی،شود از بین سنجهنانکه مشاهده میچ

بــر قیمــت  تعــدد عوامــل مــوثر احتمــاالَحاصل شده است. ایران هاي تجاري رین عامل در ارزیابی عملکرد بانکبازار کم اهمیت ت سهم
هــاي وزن در نظــر گــرفتنگیري این دیدگاه در میان خبرگان صنعت بانکداري شده اســت. بــا گذاري سهم در بازار سهام منجر به شکل

عمیقتــري بررســی تــوان مــی ANPتوازن در مدل ارزیابی عملکرد صنعت بانکــداري برگرفتــه از نتــایجکارت امتیازي م مناظرهر بعد از 
 هايبعــدبــه بــه ترتیــب اهمیــت  میــزانبیشــترین  ،متــوازن يبعد موجود کــارت امتیــاز 4از بین  ،دهدیمنشان  5 شکلچنانکه  .داشت

نهایــت بعــد مشــتري بــا میــزان و در  0,133ي با میــزان اهمیــتسپس بعد رشد و یادگیر و )0,162( و مالی )0,189( فرآیندهاي داخلی
ي هــا) در خصــوص بانک2016این در حالی است که در تحقیق مشابهی که توسط دینسر و همکــاران ( اند. اصل شدهح 0,115اهمیت 

داخلــی بودنــد. بــا مقایســه ترکیه اي انجام پذیرفت، مهمترین منظرها به ترتیب منظرهاي مالی، مشتري، یادگیري و رشد و فرآینــدهاي 
عد رشد و یادگیري در هر دو پژوهش جایگــاه مشــابهی داشــته انــد امــا مهمتــرین تفــاوت در بعــد بکه  گردداین دو تحقیق مشخص می

) کم اهمیــت تــرین عامــل 2016مهمترین عامل اما در تحقیق دینسر و همکاران ( این پژوهشبه نحوي که در  است فرآیندهاي داخلی
هاي غیرانتفــاعی، بعــد ه این نتیجه رسیدند که در سازمان) نیز ب2016همچنین در مقایسه با صنایع دیگر، مارتلو و همکاران (. بوده است

و راهبردهــاي ســازمانی امکــان تغییــر در  هــاعامل می باشد. لذا با تغییر ماهیت صنعت و همچنین متناسب با اولویتمشتریان مهمترین 
تحقــق و توســعه پایــدار اهــداف ســازمانی آنچه همواره اهمیت دارد نگاهی متوازن به تمامی ابعاد بــه منظــور وجود دارد لیکن  هااولویت
  .است

چنانكه مش��اهده می شود از بين سنجه های مورد بررسی، کارایی مبادالت و نسبت بدهی بيشترین وزن 
را ب��ه خود تخصيص داده و نرخ س��هم بازار کم اهميت ترین عامل در ارزیاب��ی عملكرد بانك های تجاری 
ایران حاصل شده است. احتمااَل تعدد عوامل موثر بر قيمت گذاری سهم در بازار سهام منجر به شكل گيری 
این دیدگاه در ميان خبرگان صنعت بانكداری شده است. با در نظر گرفتن وزن های هر بعد از مناظر کارت 
امتيازی متوازن در مدل ارزیابی عملكرد صنعت بانكداری برگرفته از نتایج ANP می توان بررسی عميقتری 
داش��ت. چنانكه شكل 5 نش��ان می دهد، از بين 4 بعد موجود کارت امتيازی متوازن، بيشترین ميزان اهميت 
ب��ه ترتيب به بعدهای فرآیندهای داخلی )0,189( و مالی )0,162( و س��پس بعد رش��د و یادگيری با ميزان 
اهميت0,133 و در نهایت بعد مش��تری با ميزان اهميت 0,115 حاصل ش��ده اند.  این در حالی اس��ت که در 
تحقيق مش��ابهی که توس��ط دینس��ر و همكاران )2016( در خصوص بانك های ترکيه ای انجام پذیرفت، 
مهمترین منظرها به ترتيب منظرهای مالی، مشتری، یادگيری و رشد و فرآیندهای داخلی بودند. با مقایسه 
این دو تحقيق مش��خص می گردد که بعد رش��د و یادگيری در هر دو پژوهش جایگاه مشابهی داشته اند اما 
مهمترین تفاوت در بعد فرآیندهای داخلی است به نحوی که در این پژوهش مهمترین عامل اما در تحقيق 
دینس��ر و همكاران )2016( کم اهميت ترین عامل بوده است. همچنين در مقایسه با صنایع دیگر، مارتلو و 
همكاران )2016( نيز به این نتيجه رس��يدند که در س��ازمان های غيرانتفاعی، بعد مشتریان مهمترین عامل 
می باش��د. لذا با تغيير ماهيت صنعت و همچنين متناس��ب با اولویت ها و راهبردهای سازمانی امكان تغيير در 
اولویت ها وجود دارد ليكن آنچه همواره اهميت دارد نگاهی متوازن به تمامی ابعاد به منظور تحقق و توسعه 

پایدار اهداف سازمانی است.



155  ��������������������������������������������������� ارائه مدل ارزیابی عملکرد بانک های تجاری ... 

0.163

0.115

0.189

0.133

مالي

مشتري

فرایندهاي داخلي

رشد و یادگيري

شکل 5. نتایج متوازن مناظر کارت امتیازی متوازن در مدل پیشنهادی

ب��ا توج��ه به خدماتی بودن و تغيي��رات تكنولوژیك زیاد صنعت بانكداری طبيعی اس��ت که اهميت بعد 
فرایندهای داخلی در ارزیابی عملكرد صنعت بانكداری اهميت ویژه ای داشته باشد. عالوه بر آن اهميت بعد 
مالی در این صنعت برکس��ی پوشيده نيس��ت و طبعًا علی رغم اهميت سنجه های رشد و یادگيری، بعد مالی 
در نظ��ام بانكی اهميت قابل توجهی دارد. عالوه ب��ر آن هدف از صنعت بانكداری در این تحقيق بانكداری 
تجاری بوده اس��ت که خود دليلی دگر بر اهميت دوچندان بعد مالی در مدل ارزیابی عملكرد بانكی دارد. در 
نهایت الزم به ذکر اس��ت مطابق شكل 5 براساس نتایج پژوهش حاضر مدل BSC صنعت بانكداری با در 
نظر گرفتن روابط علی ميان سنجه ها و مناظر، رویكردی متوازن در ارزیابی عملكرد بانك های تجاری دارد. 
براین اساس انتظار می رود به منظور ارزیابی عمكرد بانك های تجاری به صورت خود ارزیابی و یا نهادهای 
باالدس��تی مانند بانك مرکزی به ش��اخص هایی چ��ون ميزان منابع و مصارف، اعتب��ارات و ... اکتفا نكرده، 
بلكه مطابق با الگوی پيش��نهادی از ش��اخص های متعدد فوق الذکر با در نظر گرفتن اوزان اهميت متفاوت 
استفاده نمایند. همچنين هریك از بانك های تجاری می توانند مطابق شاخص های توسعه یافته برنامه های 
راهبردی خود را س��اری س��ازی نموده و کنترل ميزان تحقق هریك را بر اساس شاخص های ارائه شده در 
مناظر مختلف برنامه ریزی و هدایت نمایند. بدین ترتيب بانك های تجاری می توانند ميزان پيش��رفت واقعی 
برنامه های عملياتی خود را براس��اس ش��اخص های ارائه ش��ده و با در نظرگرفتن اهميت هریك در تحقق 

برنامه های راهبردی پایش کنند.
جهت تحقيقات آتی نيز با توجه به محدودیت ابزار پرسش نامه، جهت مطالعه عميق تر توصيه می گردد 
از س��ایر ابزار مانند مصاحبه های عميق و نيمه عميق نيز جهت به دس��ت آوردن ش��اخص ها استفاده گردد. 
همچنين اهميت ابعاد در این تحقيق بر اساس نظر خبرگان سنجيده شده است این در حالی است که با توجه 
به مش��تری محور بودن خدمات بانكی توصيه می گردد در پژوهش های آتی اهميت ابعاد از نظر مشتری نيز 
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س��نجيده و با نتایج پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گيرد. همچنين با توجه به گستردگی صنعت بانكداری 
مطالعه جداگانه و مقایسه ای بانك های خصوصی و دولتی همچنين سایر نهادها و موسسات مالی و اعتباری 

توصيه می گردد.
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