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چکیده

ارزیاب��ی عملکرد در محیط رقابتی امروز از ضرورتهای مدیریت و برنامهریزی عملکرد در هر س��ازمان اعم از انتفاعی و
غیرانتفاعی اس��ت .در این راس��تا ادبیات علم مدیریت به معرفی مدلهای متعددی پرداخته که از تمرکز بر سنجههای مالی در
گذش��ته تا ترکیب س��نجههای مالی و غیرمالی توس��عه یافتهاند .کارت امتیازی متوازن ( )BSCاز رایجترین این مدلها اس��ت
که س��ازمان را از چهار بعد به طور همزمان ارزیابی نموده و اهداف و اس��تراتژی سازمان را در قالب سنجههای قابلاندازهگیری
عملیات��ی میکن��د .هدف از مقاله توس��عه این مدل با در نظر گرفتن روابط علی بین مناظ��ر و متغیرهای عملکرد در بانکهای
تجاری ایران است .چراکه در ادبیات علیرغم تعدد استفاده از ،BSCعمدت ًا روابط علی بین ابعاد مدل لحاظ نشده که این ضعف
عالوه بر تضاد با ماهیت مدل ،ممکن است منجر به نتایج گمراه کننده شود .لذا در این پژوهش که از نظر هدف کاربردی و با
ماهیت توصیفی است ،از فرایند تحلیل شبکهای ( )ANPبه منظور تبیین روابط علی بین مناظر و سنجههای ارزیابی استفاده
میش��ود ،تا در نهایت مدل بومی ارزیابی عملکرد بانکهای تجاری حاصل گردد .نتایج بیانگر آنس��ت که س��نجههای کارایی
مبادالت ،نس��بت بدهی و توس��عه خدمات جدید به ترتیب از مهمترین س��نجههای عملکرد بانکهای تجاری میباشند .اوزان
اهمیت به دس��ت آمده برای هریک از مناظر ،نش��ان دهنده توازن مدل پیشنهادی اس��ت ،درحالیکه مناظر فرایندهای داخلی و
مالی از مهمترین مناظر عملکردی بانک تلقی میشوند.
کلمات کلیدی :کارت امتیازی متوازن ،روابط علی ،فرآیند تحلیل شبکهای ،صنعت بانکداری
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 .۱مقدمه
نظام ارزیابی یکی از نیازهای اساسی سازمانها برای آگاهی از میزان موفقیت فعالیتهای خود در محیطهای
پیچیده و پویا میباشد .به طوری که نبود در یک سازمان را میتوان به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط
درون و برون سازمانی تلقی کرد که پیامد آن شکست و انحالل سازمان است (متقی و همکاران.)1397 ،
در عصر حاضر دانش و تواناییهای کارکنان ،کیفیت محصوالت /خدمات و فناوری اطالعات داراییهای
ارزش��مندتر از داراییهای فیزیکی برای س��ازمانها میباشند و ارزشآفرینی سازمانها درگرو استفاده بهینه
از این داراییها اس��ت ،این در حالی است که اس��تفاده از سیستمهای سنتی ارزیابی عملکرد و شاخصهای
مالی برای ارزیابی این داراییهای نامش��هود ناکارا است .استفاده از سیستمهای ارزیابی عملکرد که فقط به
ش��اخصهای مالی متکی هستند منجر به بروز کاس��تیهایی چون فشار آمدن به مدیران در توجه به نتایج
کوتاهمدت ،عدم حرکت بهسوی توسعه سازمان ،کنترل بخشی بهجای کل سازمان ،تدوین راهبردهای ناکارا
را به وجود میآورد .محدودیتهای موجود برای سیستمهای سنتی ارزیابی عملکرد نیاز به توسعه روشهای
نوین که همزمان به معیارهای مالی و غیرمالی توجه داش��ته باشند را ضروری مینماید (پاپاالکساندریس و
همکاران .)2004،کارت امتیازی متوازن رویکرد نسبت ًا جدید در ارزیابی عملکرد است که در جوامع حرفهای
و آکادمی عالقهمندان زیادی پیداکرده اس��ت (پاپاالکساندریس��و همکاران .)2004،این مدل اجازه میدهد
تا ش��رکتها و س��ازمانها ،چش��م انداز و اس��تراتژیهای خود را در حالی که همزمان اجرا میکنند ،شفاف
و واضح س��ازند( .کالندر و وای��وای .)2016،رویکرد کارت امتیازی متوازن به دنبال ایجاد س��ازوکاری برای
اندازه گیری متغیرهای کلیدی موفقیت ، ،مقایس��ه دادههای مالی و اقتصادی با تجریه و تحلیلهای کامل
تر محیطی در داخل و خارج س��ازمان ،توجه به مش��تریان و ذی نفعان ،غلبه بر موانع مرتبط با چشم انداز و
نیروی انس��انی سازمان میباشد ( باسو و همکاران .)2018 ،هدف از این رویکرد ارزیابی سازمانها از چهار
منظر مالی ،مش��تری ،فرآیندهای داخلی و رش��د و یادگیری کارکنان با در نظر گرفتن روابط علی بین مناظر
و س��نجههای مورد بررسی است ،به نحوی که امکان اجرای موفقیتآمیز استراتژیهای سازمان را تسهیل
کن��د( .کانینگان و کمپلینگ )2018،این مهم در بانکهای تجاری بهعنوان س��ازمانهایی که نقش حیاتی
در توس��عه اقتصادی کشور بر عهده دارند ،نیازمند توجه ویژهای است .لذا توسعه مدلی بومی با تبیین روابط
علی بین س��نجهها برای این صنعت مبتنی بر نظرات خبرگان صنعت ضروری بوده و تس��هیلگر موفقیت و
بقای صنعت بانکداری و توس��عه اقتصاد مقاومتی خواهد بود .در عمده مدلهای توس��عه داده شده با رویکرد
 BSCروابط علی بین سنجهها و مناظر مغفول مانده و این مهم میتواند منجر به نتایج گمراه کننده برای
تصمیم گیران ش��ود .ازاینرو پژوهش حاضر به توس��عه مدل ارزیابی عملکرد بانکهای تجاری با استفاده از
ترکیب کارت امتیازی متوازن و ANPبه منظور در نظر گرفتن روابط علی بین س��نجههاپرداخته است .در
ادامه پس از بررسی ادبیات موضوع در بخش  ۲به ارائه متدولوژی پژوهش حاضر در بخش سوم و در نهایت
بررسی یافتهها و نتیجهگیری در بخشهای چهارم و پنجم پرداخته خواهد شد.
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 .۲ادبیات موضوع
 .۲.۱ارزیابی عملکرد
مدله��ای ارزیابی عملکرد را بهطورکلی به دودس��ته مدلهای س��نتی و نوین تقس��یم میکنند؛ ارزیابی بر
مبنای کارآیی و اثربخش��ی (مالینا و س��لتو .)2004،کاستی سیستمهای س��نتی ارزیابی عملکرد و تأکید زیاد
روی بعد مالی (معیارهای سنتی مثل کارایی هزینه) و توجه ناکافی به ابعاد دیگر ،معطوف بودن به عملکرد
دوره زمانی گذشته و عدم توجه به اهداف و محیط فعلی منجر به حرکت بهسوی سیستمهای نوین ارزیابی
عملکرد شد .از مدلهای نوین در ارزیابی عملکرد میتوان به مدلهای سینک و تاتل (تانگن ، )2004،مدل
تعالی سازمان (هاردجونو و کلین ، )2004،مدل مـالكوم بالـدريج (خالقی وحاج کریمی ،)1390،مدل مدوری
و استیپل (مدوری و استیپل ،)2000،هرم عملکرد (کریمی )2006 ،و در نهایت کارت امتیازی متوازن اشاره
کرد .با توجه به هدف پژوهش حاضر در ادامه به تشریح بیشتر این مدل پرداخته میشود.
 ۲.۲کارت امتیازی متوازن
کارت امتیازی متوازن یکی از رایجترین مدلهای ارزیابی عملکرد اس��ت که برای بار اول در س��ال 1992
توس��ط کاپالن و نورتون معرفی شد (رس��تمی و دیگران2015،؛ وو .)2012،این مدل میان الیه راهبردی و
الیه اجرایی س��ازمان پیوند ایجاد کرده (کیوس��ادو و همکاران )2016 ،و س��ازمان را از چهار منظر  -1مالی
 -2مش��تری  -3فرآیندهای داخلی -4رش��د و یادگیری به شرح زیر بررسی میکند (پارک و گاگنن2006،؛
سادین و همکاران2010،؛ ستاری.)2011،
الف .مالی
بعد مالی به دیدگاه سهامداران در مورد شرکت میپردازد (آکرمان و ون اوشوت .)2018 ،معيارهاي مالي از
مهمترین اجزاي نظام ارزيابي متوازن هستند کارت امتیاز متوازن بر دستیابی به اهداف مالی سازمان همراه
با عملیاتی ساختن اهداف بسیار تأکید میورزد (کردناییج و همکاران )1394 ،درواقع بعد مالی نقطه آغازین
شناس��ایی اهداف مالی س��ه بعد دیگر است و موفقیت س��ه بعد دیگر از طریق این بعد اندازهگیری میشود
(پرهیزگار و همکاران .)1389،سازمانها برای انتخاب سنجههای مربوط به بعد مالی باید به این سؤال مهم
پاسخگو باشند که نگاهها به سهامداران چگونه است؟ (امادو و همکاران.)2012،
ب .مشتری
بیانیه مأموریت برخی از شرکتها تبدیلشدن به بهترین شرکت در ارزشآفرینی برای مشتری میباشد ،این
نکته اهمیت بعد مشتری را در مناظر کارت امتیازی متوازن میرساند .این بعد از کارت امتیازی به تمرکز بر
س��نجههای وضعیت مشتریان اش��اره دارد (گریلینگ .)2010،این بعد به استراتژی برای خلق ارزش و تمایز
از منظر مش��تریان اشاره دارد (مارتلو و همکاران .)2017 ،سازمانها برای انتخاب سنجههای مربوط به بعد
مش��تری باید به سؤاالت مهم پاسخگو باشند :مشتریان هدف چه کسانی هستند؟ ارزش پیشنهادی سازمان
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در خدمترس��انی به مش��تریان چیس��ت؟ (کاپالن و نوترون )2004،و در نهایت نگاه مشتریان به ما چگونه
است؟ (عنایتی و همکاران1391 ،؛ نجار و کالف2012؛ آذر و همکاران.)1391 ،
ج .فرآیند داخلی
این بعد بهمنظور ارزشآفرینی برای مشتریان و سهامداران فرآیندهای کلیدی مشخص میشوند (کرد ناییج
و همکاران1394 ،؛ خاتمی1394 ،؛ نجار و کالف2012،؛ ژانگ و لی )2009،که منظور از فرآیندهای حیاتی
و کلیدی مواردی هس��تند که به تحویل ارزشهای عالی به مش��تریان و دس��تیابی به اهداف مالی یاری
رسانند (ایران زاده و برقی .)1388 ،کاپالن و نورتون ( )1996بیان میکنند آن دسته از معیارهایی که برای
ایجاد رضایت ذینفعان و مش��تریان باید وجود داش��ته باش��ند بیانگر بعد فرآیند داخلی میباشند که موجب
تقویت دو بعد مالی و مش��تری میش��ود .س��ازمان در این بعد باید پاسخگوی آنست که چه مواردی نیازمند
اجرای بهتر میباشند (صفری و همکاران.)1397 ،
د .رشد و یادگیری
کاپالن و نورتون ( )1996منظور از بعد رشد و یادگیری را فعالیتها و اقداماتی میدانند که باید در آموزش
و یادگیری کارکنان به کار گرفته ش��وند و منظور س��رمایهگذاری در مس��ائلی مانن��د تواناییهایکارکنان،
سیس��تمهای اطالعاتی و موارد دیگر برای دس��تیابی به اهداف بلندمدت را گویا است .درواقع هدف حفظ
و ارتقا تواناییهای س��ازمانی اس��ت ،س��ازمان در این بعد پاسخگوی این سؤال اس��ت که :که :برای نیل به
چشمانداز چگونه حافظ تواناییهای خود در مسیر تغییر و توسعه باشیم؟ (خالقی بابایی و کشاورز)1397 ،
 ۲.۳کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری
پ��س از ش��رح مختصری ب��ر مدل  ،BSCدر ادام��ه به بررس��ی آن در صنعت بانکداری و مزایای ناش��ی
از آن ب��ه ش��رح ذیل پرداخته میش��ود (پاکدین و امی��ری2012،؛ وو و هم��کاران2009،؛ وو  ،2012فریگو
وهمکاران ،2000،جعفرنژاد و همکاران:)1389،
1.تهیهی چهارچوبی برای ارزیابی و بهبود توسعه و اجرای استراتژی
2.بهبود اهداف استراتژیک و معیارهای عملکرد برای عملی شدن استراتژیهای بانک
3.ایجاد روش��ی ب��رای اندازهگیری و نظارت بر عملکرد محرکهای کلی��دی عملکرد که میتواند منجر به
اجرای موفقیتآمیز استراتژیهای بانک باشد.
4.ابزاری مناسب و مؤثر برای اطمینان از بهبود مداوم در فرآیندها و سیستمهای بانک
در صنعت بانکداری برای هرکدام از مناظر کارت امتیازی متوازن س��نجههای مختلفی را میتوان یافت
که به طور خالصه در جدول  ۱ارائه ش��دهاند .چنانچه در این جدول اشاره شده است مطابق بررسی ادبیات،
ش��اخص تعداد مش��تریان با کمترین فراوانی ( )1از کم اهمیت ترین شاخصهای ارزیابی و شاخص رضایت
کارکنان با بیش��ترین فراوانی ( )8از مهمترین ش��اخصهای ارزیابی عملکرد بانکهای تجاری بوده اس��ت.
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همچنین با بررس��ی عمیقتر س��نجههای ارزیابی در ادبیات موضوع روشن است که بعد رشد و یادگیری که
براس��اس منطق مدل BSCزیربناییترین بخش عملکردی س��ازمان است دارای  5شاخص با فراوانی 21
بوده و س��پس س��ایر مناظر به ترتیب دارای 8 ،6و درنهایت مالی  8ش��اخص بوده است که این مهم نشان
دهنده اهمیت دوچندان بعد مالی به طور س��نتی علیرغم در نظ��ر گرفتن رویکرد متوازن BSCدر ادبیات
موضوع میباشد.
جدول .۱سنجههای مدل کارت امتیاز متوازن در صنعت بانکداری

مالی (۳۲ )*۸

**

مناظر

درآمد

سنجه

۳

جعفرنژاد و همکاران1389،؛ دانشفرد و همکاران 1389؛ وو2012،؛ جعفری
اسکندری ،2013،وو وهمکاران2009،

نسبت بدهی

۵

نرخ بازگشت حقوق
صاحبان سهام

۵

رجب بیگی و همکاران2011،؛ فیضی و سلوکدار1393،؛ یاهایا ،2009،دیو و دیو2012،
،ال خالک2014،

نرخ بازگشت دارایی

۴

احمدی و محمد حاج حسینی1389،؛ فردانش و همایونفر2015،؛ وو2012 ،

سود به ازای هر سهم

۴

حاشیه سود

۴

نرخ بازگشت سرمایه

۴

فروش

مشتری (۲۹ )۸

فراوانی

منابع

رستمی و همکاران2015،؛ فردانش و همایونفر2015،؛ جعفری اسکندری2013،

۳

رضایت مشتری

۵

سود به ازای هر مشتری

۴

نرخ سهم بازار

۴

نرخ حفظ (نگهداری)
مشتری

۵

نرخ افزایش مشتری

پاکدین امیری وهمکاران2012،؛ وو و هکاران2009،؛ جعفرنژاد و همکاران1389،؛
وو ،2012،پاتریک و همکاران ()2016

فردانش و همایونفر2015،؛ نجار و کالف2012،؛ وو2012،؛ پاکدین امیری2012،

بهاگوات و شرما2007،؛ جعفر نژاد و همکاران1389،؛ نجار و کالف2012،؛ وو،،2012،
دینسر و همکاران2016 ،
جعفر نژاد و همکاران1389،؛ زارعی متین و همکاران1389،؛ فردانش و همایونفر2015،

کردناییج و همکاران1394،؛؛ ژانگ و لی2009،؛ وو 2012،رستمی و همکاران2015 ،
جعفر نژاد همکاران1389،؛ فردانش و همایونفر2015،؛ وو و همکاران2009،؛ جعفری
اسکندری و همکاران2013،
ژانگ و لی2009،؛ رستمی و همکاران2015،؛ ال خالک2014،؛ وو وهمکاران2009،
زمانیان و جمشیدی ()1397
زارعی متین و همکاران1389،؛ ،جعفرنژاد و همکاران1389،؛ ،موزون و همکاران،
1393؛ جعفری اسکندری و همکاران2013،؛ وو2012 ،

۳

پاکدین امیری و همکاران2012،؛ فردانش و همایونفر2015،؛ وو2012 ،

جذب مشتریان

۵

تعداد مشتریان

۱

جعفرنژاد وهمکاران1389،؛ ،موزون و همکاران1393 ،؛ بافنده زنده و رفیعی1394،؛
زارعی متین و همکاران1389،؛ رستمی و همکاران2015،

شکایت مشتریان

۲

ال خالک2014 ،؛ آمادو و همکاران2012،

فردانش و همایونفر2015،

تح
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۴
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۴
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۳

عملکرد فروش

۳
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۳

فرآیندهای منطقی

۲

آموزش حرفه ای

۴

ثبات کارکنان

۴

رضایت کارکنان

۸
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۳

نرخ پیشنهادات مشتری
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جعفری اسکندری و همکاران2013،؛ رستمی و همکاران2015،؛ وو و همکاران2009،؛
جعفرنژاد و همکاران1389،
جعفر نژاد و همکاران1389،؛ دهقانی و همکاران1393،؛ وو همکاران2009،؛ پاکدین
امیری و همکاران2012،

جعفر نژاد و همکاران1389،؛ وو وهمکاران2009،؛ پاکدین امیری و همکاران2012 ،
جعفر نژاد و همکاران1389،؛ فردانش و همایونفر2015 ،؛ جعفری اسکندری و
همکاران2013 ،

رستمی و همکاران2015،؛ پاکدین امیری و همکاران2012،؛ جعفری اسکندری و
همکاران2013 ،
پاکدین امیری و همکاران2012 ،؛ جعفر نژاد و همکاران1389 ،

ژانگ و لی2009،؛ ال خالک2014،؛ فردانش و همایونفر2015 ،؛ جعفر نژاد و
همکاران1389،

جعفرنژاد و همکاران1389،؛ پاکدین امیری و همکاران2012،؛ جعفری اسکندری و
هنکاران2013،؛ وو و همکاران2009،

جعفرنژاد و همکاران ( )1389زارعی متین و همکاران1389،؛ دانشفردو همکاران1389،؛
ژانگ و لی2009،؛ ال خالک2014 ،؛ آمادو2012،؛ رستمی و همکاران2015 ،؛ فردانش
و همایونفر2015،
پاکدین امیری و همکاران2012 ،؛ جعفری اسکندری و همکاران2013 ،؛ وو و همکاران،
2009

رجب بیگی و همکاران2011،؛ جعفر نژاد و همکاران1389 ،

 ۲.۴پیشینه پژوهش
پژوهشهای زیادی در ارتباط با موضوع ارزیابی عملکرد بانک و دیگر سازمانها در داخل و خارج از کشور
انجامشده است که برخی از این پژوهشها به شرح زیر است:
س��لیمی و خداپرس��ت ( )1397در پژوهش خود س��عی در ارزیابی عملکرد و رتبهبندی ادارههای ورزش
جوانان با اس��تفاده از ترکیب دو روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل خوش��هبندی خاکس��تری بودهاند که
از می��ان  26اداره ورزش در اس��تان اصفه��ان شهرس��تان نجفآب��اد در رتبه اول قرار گرف��ت  .مجیدی و
همکاران( )1396در پژوهشی سعی در ارزیابی عملکرد صنعت داروسازی با استفاده از کارت امتیازی متوازن
داش��تهاند نتایج این پژوهش نش��ان داد که شرکت داروس��ازی موردبررس��ی (زهراوی تبریز) از بعد مالی،
مشتری مداری و فرآیند و رشد از عملکرد مناسبی برخوردار است.کاظمی و حاجی پور ( )1397از چهار معیار
کارت امتیاز متوازن بهمنظور سنجش هزینههای کیفیت بهره گرفتهاند که نتایج بیانگر آن بود که با استفاده
از  BSCمیت��وان اولویتبن��دی هزینههای مربوط به کیفیت را انجام داد .نصرت پناه و همکاران ()1397
در پژوهشی به طراحی الگوی ارزیابی عملکرد سازمانی بانک انصار پرداختند ایشان در پژوهش خود از مدل
کارت امتیازی متوازن پنج بعدی بومیش��ده اس��تفاده کردند؛ نتایج تحلیل نشان داد که بعد مالی در اولویت
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اول اثرگذاری در ارزیابی عملکرد این سازمان قرار دارد .سرکشیکیان و همکاران ( )1397در پژوهش خود
به دنبال طرحریزی نظام پایش عملکرد برای حملونقل پایدار ش��هری بودهاند در تحقیق ایش��ان از روش
کارت امتیازی متوازن اس��تفاده ش��د ،نتایج تأکید نمود که محیط باالترین رتبه را در اولویتبندی شاخصها
بر عهده دارد .بهروزی و صمیمی ( )1395در پژوهش خود برای ارزیابی عملکرد مدیران مؤسسات آموزش
عالی شهرس��تان بوشهر نقش کارت امتیازی متوازن را بررس��ی و بیان داشتند که استفاده از کارت امتیازی
متوازن س��بب بهبود عملکرد مدیران در حفظ شاخصهای مالی سازمان ،حفظ و بقا مشتریان و فرآیندهای
داخلی سازمان شده در حالیکه در فرآیند یادگیری سازمان تأثیری نداشته است .ایرج پور و حاجی لو ()1395
به شناس��ایی و اولویتبندی ش��اخصهای ارزیابی عملکرد سازمانی بر اساس رویکرد کارت امتیازی متوازن
پایدار پرداخته و اشاره داشتند که بعد مالی و رشد به ترتیب مهمترین ابعاد در سازمانهای تحت بررسی بوده
اند .سهندی و همکاران ( )1397در پژوهش خود به ارزیابی دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکدهی بهداشت
و پیراپزش��کی زنجان نسبت به عملکرد گروههای آموزشی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن پرداختند و
نتیجه گرفتند که کارت امتیاز متوازن از کارایی مناسب برای ارزیابی عملکرد آموزشی برخوردار است .متقی
و همکاران ( )1397از این رویکرد در ترکیب با فرآیند تحلیل سلس��لهمراتبی برای شناس��ایی و اولویتبندی
شاخصهای ارزیابی عملکرد ادارات تربیتبدنی دانشگاههای علوم پزشکی کشور استفاده کرده و معیارهای
مال��ی ،مش��تری ،فرآیند داخلی و رش��د و یادگیری را به ترتی��ب در اولویتهای اول تا چه��ارم قرار دادند.
بافنده زنده و رفیعی ( )1394ارزیابی کارایی س��ازمانی ش��عب بانک سپه شهر تبریز را با رویکرد کارت امتیاز
متوازن و تحلیل پوشش��ی دادههای فازی را انجام دادهاند .خاتمی ( )1394در پژوهش��ی با موضوع بررس��ی
و رتبهبندی ش��اخصهای ارزیابی عملکرد بانک ملی از مدل کارت امتیاز متوازن و AHPفازی اس��تفاده
کرده است؛ که نتایج بدینصورت بود که بعد مالی از اهمیت بیشتری نسبت به سایر سنجهها برخوردار بود.
فیضی و س��لوکدار ( )1393در پژوهش��ی با رویکرد کارت امتیازی متوازن -تاپسیس فازی عملکرد  5بانک
خصوصی و دولتی (ملی ،ملت ،سرمایه ،کشاورزی ،سپه و پاسارگاد) را درشش بعد مالی ،مشتری ،فرایندهای
داخلی ،رش��د و یادگیری ،رضایت کارکنان و جامعه و محیط س��نجیدهاند که در این پژوهش بعد مالی ازنظر
اهمی��ت در رتب��ه اول قرار میگیرد .موزون و همکاران ( )1393ب��رای ارزیابی عملکرد بانکهای خصوصی
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران از رویکرد کارت امتیازی متوازن بهره بردهاند .نتیجه این پژوهش
نش��ان میدهد که وضعیت بانک موردنظر از  4منظر مالی ،مش��تری ،فرآیندهای داخلی و رش��د و یادگیری
مطلوب ارزیابی ش��د .احمدی و محمد حاج حسینی ( )1393باهدف رتبهبندی عملکرد بانکهای خصوصی
پذیرفتهش��ده در بورس بهادار تهران پژوهش��ی را با استفاده از رویکرد معیارهای تصمیمگیری چند شاخصه
و کارت امتیاز متوازن انجام داده اس��ت .در این پژوهش از  20ش��اخص مؤثر بر بانکداری با تأیید خبرگان
استفادهش��ده است که در ادامه با اس��تفاده از  FANPوزن هریک از شاخصها مشخص گردید و در انتها
با اس��تفاده از روشهای تصمیمگیری چند ش��اخصه بانکهای موردنظر رتبهبندی شدهاند .در این پژوهش
بع��د مالی بااهمیتترین بعد در کارت امتیازی متوازن میباش��د .دهقان��ی و همکاران ( )1393در رتبهبندی
و ارزیابی عملکرد ش��عب بانک ش��هر در شهر تهران از رویکرد کارت امتیاز متوازن و مدل تاپسیس استفاده
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کردند ،در این پژوهش طبق پرسش��نامه مقایس��ات زوجی بعد مش��تری بااهمیتتر از سه بعد دیگر میباشد
و از  8منطقه موردبررس��ی و ش��عبه مرکزی و ش��عبه کیش ،منطقه  8رتبه اول را در ارزیابی مناطق به خود
اختصاص داده است .باسو و همکاران ( )2018در پژوهش خود به دنبال ارزیابی عملکرد موزههای شهر ونیز
ایتالیا با ترکیب مدل کارت امتیازی متوازن و  DEAبودند .مارس��لو و همکاران ( )2017در پژوهشی برای
ارزیابی عملکرد سازمان غیرانتفاعی از روش کارت امتیازی متوازن بهره بردهاند و استفاده از این روش برای
ابزاری مناسب برای سنجش عملکرد در این نوع سازمانها توصیه میکنند .پاتریک و همکاران ( )2016در
پژوهش خود برای اندازهگیری عملکرد سازمانی از دو تکنیک هزینهیابی بر اساس فعالیت و کارت امتیازی
متوازن اس��تفاده کردند .دینسر و همکاران ( )2016در پژوهش خود به ارزیابی عملکرد بانکهای خصوصی
و خارجی در ترکیه پرداختند ،در این پژوهش از روشهای کارت امتیازی متوازن و فرآیند تحلیل ش��بکهای
اس��تفاده و بیان نمودند ک��ه معیار مالی باالترین اولویت را در ارزیابی عملکرد بانکهای بررسیش��ده دارد.
رس��تمی و همکاران ( )2015در پژوهش خود کارت امتیازی متوازن را سیستمی برای ارزیابی بانک در نظر
گرفتند .در این پژوهش  36سنجه برای ارزیابی بانک در نظر گرفته شد که درنتیجه بعد مشتری مهمترین
بعد شناخته شد .کدروا و همکاران ( )2015برای ارزیابی عملکرد شرکتهای صنعتی رویکرد ترکیبی کارت
امتی��ازی متوازن و مدل تحلیل پوشش��ی دادهها ارائه دادند .ربانی و هم��کاران ( )2015در پژوهش خود از
روش کارت امتیازی متوازن مبتنی بر پارامترهای توسعه پایدار بهره برند و این رویکرد را روشی مفید برای
ارزیاب��ی عملکرد پایداری س��ازمان توصیه میکنند .پاکدین امیری و هم��کاران ( )2012در پژوهش خود به
ارزیابی عملکرد  4بانک با روش کارت امتیازی متوازن پرداختند در این پژوهش  4بعد کارت امتیاز متوازن
با  23سنجه توسعه داده شد که درنهایت بانک از منظر بعد مالی و مشتری ضعیفترین شناخته شد .جعفری
اس��کندری و همکاران ( )2013با اس��تفاده از رویکرد کارت امتیاز متوازن و دیمتل فازی به ارزیابی عملکرد
بانکها و ش��اخصهای کلیدی عملک��رد پرداختهاند که نتایج پژوهش نش��ان میدهد که عملکرد فروش،
رضایت مش��تری و نرخ ماندگاری مشتری مهمترین سنجههای کلیدی عملکرد در بانکها میباشد ..حداد
و منفرد ( )2012به ارزیابی عملکرد دانش��گاه علوم پزش��کی در شمال ایران از منظر استراتژیهای فعلی با
رویکرد کارت امتیاز متوازن پرداختند .وو ( )2012در پژوهش خود سعی در ارائه یک متد ارزیابی برای ارتباط
بین کارت امتیاز متوازن و سنجههای کلیدی عملکرد داشتهاند .نتایج این پژوهش به مدیران در اولویتبندی
ش��اخصهای عملکرد و توجه به فعالیتهای مربوط به ش��اخصهای بااهمیتتر کمک میکند .فردانش و
همایونفر ( )2015در پژوهش خود عملکرد ش��عب بانک ملت در ش��هر رشت را مورد ارزیابی قرار دادهاند .در
این پژوهش از  4بعد کارت امتیاز متوازن استفادهشده است که درنتیجه این پژوهش بعد مالی نسبت به سه
بعد دیگر از اهمیت بیش��تری برخوردار بوده اس��ت .نجار و کالف ( )2012در پژوهشی برای ارزیابی عملکرد
بانک  Large Local Bankاز مدل کارت امتیازی متوازن اس��تفاده کردند .در این پژوهش به اهمیت
اس��تفاده از این مدل بهعنوان سیس��تمی برای ارزیابی عملکرد اشارهشده اس��ت که درگذشته در این بانک
مورداستفاده قرار نمیگرفت.
با توجه به بررس��ی پژوهشهای پیشین روش��ن است که از مدل  BSCدر صنعت بانکداری به مراتب
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اس��تفاده شده اس��ت .در اکثر تحقیقات صورت گرفته ارزیابی عملکرد س��ازمانها از طریق توجه به  4معیار
کارت امتیازی متوازن بوده است و کمتر به مسئله وجود روابط علی بین شاخصها و تاثیر آنها در ارزیابی
صحیح و دقیقتر عملکرد اشاره شده است؛ از طرف دیگر در پیاده سازی استراتژیهای سازمانها باید به این
روابط مبتنی بر شاخصها توجه شود که چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

رواﺑﻂ ﻋﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎ و ﺗــﺎﺛﯿﺮ آنﻫــﺎ در ارزﯾــﺎﺑﯽ ﺻــﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻘﺘــﺮ ﻋﻤﻠﮑــﺮد اﺷــﺎره ﺷــﺪه اﺳــﺖ؛ از ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ در ﭘﯿــﺎده ﺳــﺎزي
شبکه
۲.۵يفرایند
()ANPﺷﺎﺧﺺﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
رواﺑﻂ
تحلیلﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ

روش  ANPبر اس��اس تحلیل مغز انس��ان برای مسائل پیچیده و فازی با س��اختار غیر ردهای و بهمنظور
مراتبی( ارائهش��ده اس��ت .در این روش پس از برپایی یک ساختار غیر ردهای و تعیین
سلس��له)ANP
روشﺷﺒﮑﻪاي
اصالحﺗﺤﻠﯿﻞ
 2,5ﻓﺮاﯾﻨﺪ
طریق
از
سپس
و
شده
م
تقسی
زیرمجموعه
بهN
موجود
س��اختار
تصمیم،
مختلف
س��طوح
بین
منطقی
ارتباط
روش  ANPﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻓﺎزي ﺑﺎ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿــﺮ ردهاي و ﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر اﺻــﻼح روش ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒـﯽ
منظور
تش��کیل می
بازخور
ﯾﮏ برای
قضاوت
زوجی،
اس��ت ﻣﻮﺟــﻮد
الزمﺳــﺎﺧﺘﺎر
ابتداــﻤﯿﻢ،
ـﻒ ﺗﺼ
ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﯿﻦ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط
سیس��تمي و
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻏﯿﺮ ردها
ماتریسﺑﺮﭘﺎﯾﯽ
روش ﭘﺲ از
مقایس��اتاﯾﻦ
اراﺋﻪﺷﺪه اﺳﺖ .در
بدین ﻣﺨﺘﻠـ
ش��ود.ﺳﻄﻮح
بررسی
منظور
ه
ب
سپس
گردد.
تش��کیل
زوجی
مقایس��ات
ماتریس
معیارها،
وزیر
معیارها
دو
ه
دوب
مقایس��ه
ﺑﻪ Nز با
ﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺷﺪه و ﺳﭙﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ ،ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻗﻀﺎوت ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑــﺎزﺧﻮر ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷــﻮد .ﺑــﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈــﻮر
توسط
رابطه ارائ
توجهـ به
ماتریسﮔـبا
()CR
سازگاری
نسبت
تصمی
اعتماد
قابلیت
س��ازگاری و
ـﺎزﮔﺎري و
شدهــﯽ ﺳـ
ﻣﻨﻈﻮرهﺑﺮرﺳ
ـﭙﺲ ﺑــﻪ
ـﺮدد .ﺳ
هرﺗﺸــﮑﯿﻞ
زوﺟــﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ها،ﯿﺎرﻫﺎ،
وزﯾﺮم ﻣﻌ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
دوﺑﻪدو
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
اﺑﺘﺪا ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ
گردد:
ی
م
محاسبه
زیر
مطابق
()1987
ساعتی
ﻣﻄــﺎﺑﻖ زﯾــﺮ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ) (CRﻫﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄــﻪ اراﺋﻪﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ﺳــﺎﻋﺘﯽ )(1987
CI
رابطه ()۱
ــــــــ = CR
ﻣﯽﮔﺮدد:
RI

راﺑﻄﻪ )(1

=CR

که در آن  CIشاخص سازگاری ماتریس مقایسه زوجی بوده و با استفاده از بزرگترین مقدار بردار ویژه
یعنی  λmaxو بعد آن ( ،)nتوسط رابطه زیر برآورد میگردد:
ﮐﻪ در آن  CIﺷﺎﺧﺺ ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑــﺮدار وﯾــﮋه ﯾﻌﻨــﯽ  λmaxو ﺑﻌــﺪ آن )،(n
ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﺮآورد ﻣﯽﮔﺮدد:

رابطه
((2)۲
راﺑﻄﻪ )

λmax-n

ــــــــــــــــ = CI= CI
n-1
=CI

پارامت��ر  RIتحت عنوان ش��اخص تصادفی نیز از جدول  ۲اس��تخراج میگ��ردد .بنابراین درصورتیکه
استﮐﻪکه در
حاص2لشده،
ﺷﺎﺧﺺمعیار
≤ CRباشد،
10%
معیارهاــﺎزﮔﺎري
زوجیﻣﻌﯿــﺎر ﺳ
مقایسه ﺑﺎﺷــﺪ،
CR≤ 10%
الزمـﻮرﺗﯽ
صورتدرﺻـ
این ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
غیرﮔﺮدد.
در ﻣﯽ
اﺳﺘﺨﺮاج
سازگاریﺟﺪول
ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻧﯿﺰ از
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎراﻣﺘﺮ RI
گردد.
بازنگری
ﺣﺎﺻﻞﺷﺪه ،در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﮔﺮدد.
ماتریس
ﺷﺎﺧﺺ RI
ﺑﺮايشاخص
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮبرای
ﻣﻘﺎدﯾﺮمتناظر
ﺟﺪول.2.۲مقادیر
جدول
بعد ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
اساس ﺑﻌﺪ
بر اﺳﺎس
 RIﺑﺮ

پس از اطمينان از سازگاري ماتریسهای مقايسات زوجي ،وزن هر عنصر در هر زیرگروه تعيين میشود.

ﭘﺲ از اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺳﺎزﮔﺎري ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ ،وزن ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ در ﻫﺮ زﯾﺮﮔﺮوه ﺗﻌﯿــﯿﻦ ﻣﯽﺷــﻮد .ﺗﮑﻨﯿــﮏ ﺑــﺮدار وﯾــﮋه ازﺟﻤﻠــﻪ
ﮔﺮدد:وزن هر عنصر از
صورت
تكنيك بردار ويژه ازجمله روشهای مناس��ب در اين زمينه میباش��د كه در اي��ن
روشﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت وزن ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
طریق معادله زير تعيين میگردد:
راﺑﻄﻪ )(3

ﮐﻪ در آن  λmaxﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮدار وﯾﮋه و  aijدراﯾــﻪﻫﺎي ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴــﺎت زوﺟــﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺳــﺮاﻧﺠﺎم ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﻬــﺎﯾﯽ ﺑــﺮاي
ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت از ﮐﻠﯿﻪ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ،ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد:

ﺑﺎزﻧﮕﺮي
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﻮرت
ﺷﺪه ،در
ﺣﺎﺻﻞ
ﮔﺮدد.ﮔﺮدد.
ﺑﺎزﻧﮕﺮي
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
زوﺟﯽزوﺟﯽ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
اﺳﺖ درﮐﻪ در
ﻻزمﻻزم
ﺻﻮرت
اﯾﻦ اﯾﻦ
ﻏﯿﺮ ﻏﯿﺮ
ﺷﺪه ،در
ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
اﺳﺎس
ﺷﺎﺧﺺ RI
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺟﺪول .2
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺪ
اﺳﺎس
ﺷﺎﺧﺺﺑﺮ RIﺑﺮ
ﺑﺮايﺑﺮاي
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ
ﻣﻘﺎدﯾﺮ
ﺟﺪول .2

ازﺟﻤﻠــﻪ
ـﺮدارـ وﯾـ
ﺗﮑﻨﯿـﺑـ
ﺗﮑﻨﯿــﮏ
ﺗﻌﯿـﻣﯽ
ﯾﺮﮔﺮوهــﯿﻦ
ﻋﻨﺼﺮ در
وزن ﻫﺮ
زوﺟﯽ،
ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﺳﺎزﮔﺎري
اﻃﻤﯿﻨﺎن از
ﭘﺲ از
ﯾﺮﮔﺮوه ﺗﻌﯿتح
ازﺟﻤﻠــﻪ
ـﺮدارـﮋهوﯾــﮋه
ـﮏ ﺑ
ـﻮد.ﺷــﻮد.
ـﯿﻦﺷﻣـﯽ
ﻋﻨﺼﺮﻫﺮدر زﻫﺮ ز
وزن ﻫﺮ
زوﺟﯽ،
ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت
ﻫﺎيﻫﺎي
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﺳﺎزﮔﺎري
اﻃﻤﯿﻨﺎن از
ﭘﺲ از
 146ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قیقات مدرییت نوین خاتم ،دورة  ،1شمارة 3
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﯾﺮ
ﻋﻨﺼﺮ از
وزن ﻫﺮ
ﺻﻮرت
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
زﻣﯿﻨﻪ ﻣ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در
روشﻫﺎ
ﮔﺮدد:ﮔﺮدد:
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ
ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﯾﺮ
ﻋﻨﺼﺮﻃﺮازﯾﻖﻃﺮﯾﻖ
وزن ﻫﺮ
ﺻﻮرت
اﯾﻦ اﯾﻦ
ﺑﺎﺷﺪ درﮐﻪ در
ﯽ ﻣﯽ
زﻣﯿﻨﻪ
اﯾﻦ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در
يﻫﺎي
روش
راﺑﻄﻪ )(3
راﺑﻄﻪ )(3

رابطه ()3

که در آن  λmaxبزرگترین مقدار بردار ویژه و  aijدرایههای ماتریس مقایسات زوجی میباشند .سرانجام

ـﺎﯾﯽـبهﺑـ
ـﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﻬـ
های ﻣـ
ـﺮاﻧﺠﺎم
ﺑﺎﺷـﺳ
ﯽـﻨﺪ.
ﺑﺎﺷـ
زوﺟازﻣـﯽ
ـﯽ
زوﺟـ
ـﺎت
ﻣﻘﺎﯾﺴ
ـﺎﺗﺮﯾﺲ
ﻫﺎي ﻣـ
ﺑﺮدار
ﺑﺰرگﺗﺮ
λmax
وﯾﮋه و ij
ـﺮاي
ـﺮايـ
ـﺎﯾﯽ ﺑ
معروفﻧﻬ
ـﺎﺗﺮﯾﺲ
ديگرـ
ـﺮاﻧﺠﺎم ﻣ
ـﻨﺪـ.هﺳـ
ـﯽ ﻣ
ﻣﻘﺎﯾﺴــﺎت
ـﺎﺗﺮﯾﺲ
ﻫﺎي ﻣـ
ـﻪ
دراaﯾازــﻪدراﯾـ
وﯾﮋهaو
برايﺑﺮدار
ﻣﻘﺪارﻣﻘﺪار
ﯾﻦﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺰرگ
λmax
ﮐﻪ درﮐﻪآندر آن
مقايس��اتij
س��وپر
زیرمجموع
هريك
هاـبا
زیرمجموعه
كليه
نهايي
ماتريس
ﺷﻮد
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣ
ﺻﻮرت زﯾﺮ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ،ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﻫﺎي
ﻫﺮﯾﮏزیراز
ﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪهﻫﺎ
ﮐﻠﯿﻪ ز
ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت از
ﯽ:ﺷﻮد:
ﯽﻣ
ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺻﻮرت زﯾﺮ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ،ﺑﻪ
ﺳﻮﭘﺮﺳﻮﭘﺮ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
دﯾﮕﺮدﯾﮕﺮ
ﻫﺎي
ﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻫﺮﯾﮏز از ز
ﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺑﺎﻫﺎ ﺑﺎ
ﮐﻠﯿﻪ ز
ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت از
شود:
ﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی
تشکیل م
صورت
ماتريس ،ب

های
پروس��
س��اعتیاﺳـكه
زیرگروه بر
اﺳﺘﺪﻻل از هر
ﻃﺒﻖهر عنصر
نهايي ﺑﺮبراي
ـﻖه ﺣــﺪ
اس��اساز ﻃﺮﯾـ
ـﺘﻮاربر اﺳــﺖ،
اس��تداللﻣــﺎرﮐﻮف
طبقﭘﺮوﺳﻪﻫﺎي
اﺳﺎس
ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ارجحيتﯾﺮﮔﺮوه
ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ از ﻫﺮ ز
بیان8است:
ماركوف استوار است ،از طريق حد زیر قابل8
ﯿﺎن اﺳﺖ:
راﺑﻄﻪ )(4
رابطه ()۴

ﺧﻮاﻫــﺪ
ـﻮﭘﺮ ﻣـ
ﺳﻄﺮ از
مقدارﻫﺎ در
ﻣﻘﺎدﯾﺮ آن
ﻫﻤﮕﺮابهﺷﺪه
سوپرواﺣﺪ
عناصرﻣﻘﺪار
ﺳﻤﺖ ﯾﮏ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
سطر
ـﺎﺗﺮﯾﺲهاﺑﺮاﺑـدرـﺮهر
مقادير آن
شدهﺳـكه
واحدﻫﺮهمگرا
ﮐﻪ يك
سمت
ماتريس
اينﺑﻪصورت
ﺻﻮرت ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻮﭘﺮ در
اﺳﺎس روش
ﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮ
ﺑﻨﺪي ﮔﺰ
برابرﺑﺮاي
ماتريسﻻزم
سوپرﯽ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻣﻮارد ذﮐﺮﺷﺪه ﺑﻪازﻃﻮرﮐﻠ
ت ﮔﺎم
اولوی 5
برايﺷﺎﻣﻞ
الزمﺗﻮان
مراحلرا ﻣﯽ
طورکلیANP
داﻧﺴﺖ:ها بر
بندی گزینه
ذکرشده به
موارد
ﯾﺖ بنابر
خواهداوﻟﻮبود.
روشﺳﺎﺧﺘﺎر
اساسزوﺟﯽ
ﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت
ﺗﺼﻤﯿﻢیتوان شامل  5گام دانست:
 ANPرا م
ﯽ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺼﻤﯿﻢ الف) تشکیل ماتریس مقایسات زوجی ساختار تصمیم
بررسی
وزن ﻧﺴﺒﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ب)
تصمیموﯾﮋه
سازگاری ﺑﺮدار
اﺳﺎس روش
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ
ﻗﺒﻞبردار ویژه
روش
اساس
عناصري تصمیم بر
ﻞ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﺎﺧﺘﺎرج) تعیین
وزناﺳﺎس
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ
ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در
نسبیوزنﻫﺎ
د) تشکیل سوپر ماتریس ساختار تصمیم بر اساس وزنهای محاسباتی در مرحله قبل
ﻪ ﺣﺪ ﺗﻮانﻫﺎي ﻓﺮد ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارﺟﺤﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ه) محاسبه حد توانهای فرد سوپر ماتریس و تعیین ماتریس ارجحیت نهایی

ﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ

ـﺮوه  S1ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎ و  S2ﺷــﺎﻣﻞ ﮔﺰﯾﻨــﻪﻫﺎ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻧﻤــﻮده و ﺳــﭙﺲ
مقايساتزﯾﺮﮔـ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑــﻪ 2
تشكيلﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮐﺎرﺑﺮد روشANPﺳﺎﺧﺘﺎر
زوجي
ماتريس
ها
ـﺎﯾﺶگزین
شامل
معیارها و
زیرگروه
ـﺮدد.بهﻣـ2
مسئله را
روشANPساختار تصميم
ﮐﻤـهـﯽ
 Sﻧﻤـ
ﺣﻘﯿﻘـ2ـﺖ
شاملــﯽ در
Sـﻪ زوﺟ
ﻣﻘﺎﯾﺴـ
ـﺎﺗﺮﯾﺲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔـ
كاربردﺑﺮاي ﻫﺮ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
منظور ﻋﻨﺼﺮ
ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ و بهوزن ﻫﺮ
1
گردد.
ی
م
محاسبه
زیرمجموعه
هر
برای
عنصر
هر
وزن
و
زوجی
مقایس��ات
ماتریس
سپس
و
نموده
تقس��یم
ﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻄﺢ دﯾﮕــﺮ ﻣـﯽﺑﺎﺷــﺪ )ﺳــﺎﺗﯽ .(1994،ﺑــﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ
هریک
درـهر
کمی ارتباط
حقیقت
مقایس��ه
زوجیدردرﺳﻄﺢ
ارتباطيبا ﺗﻌﯿــﯿﻦ
سطحـﺎدرﺑﻪﮔﻮﻧــﻪا
ـﺒﯽ آنﻫـ
تصمیم ﻧﺴ
عناصراﻫﻤﯿــﺖ
بیناﺳــﺎس
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮ
نمایشﻫﺎي
دوم ،دراﯾﻪ
ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر
ماتریسﻋﺪدي
زوﺟﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ
از عناصر س��طح دیگر میباشد (ساتی .)1994،بهمنظور تشکیل ماتریس مقایسات زوجی ،با توجه به مقادیر
ﮐﻪ = ،ajiﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ ﺳــﻄﺢ ﺳــﻮم ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺳــﻄﺢ دوم و
عددی هر معیار در س��طح دوم ،درایههای ماتریس بر اس��اس اهمیت نسبی آنها بهگونهای تعیین میگردد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎزﮔﺎري ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ) (CRﻫﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ و ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣﻘــﺪار آﺳــﺘﺎﻧﻪ
ﻨﺘﺮل ﮔﺮدﯾﺪ .که
تصمیم بر اساس عناصر
وﯾﮋهساختار
ﺑﺮدارسوم
سطح
مربوط به
زوجی
ﺗﺮﯾﺲماتریس
اس��اس
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن=jiﻫﺮ ،aبر
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.
روش
اﺳﺘﻔﺎده از
مقایساتﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ
ﮔﺰﯾﻨﻪایندر ﻣﺎ

ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ و ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ

ﯿﯿﻦ اوزان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ،ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻏﯿﺮ ﻣﻮزون ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي  S1و  S2ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد:

3

2

1

د( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس وزنﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ
ه( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪ ﺗﻮانﻫﺎي ﻓﺮد ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ارﺟﺤﯿﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮد روشANPﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑــﻪ  2زﯾﺮﮔــﺮوه  S1ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎ و  S2ﺷــﺎﻣﻞ ﮔﺰﯾﻨــﻪﻫﺎ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻧﻤــﻮده و ﺳــﭙ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ و وزن ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔــﺮدد .ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ زوﺟــﯽ در ﺣﻘﯿﻘــﺖ ﻧﻤــﺎﯾﺶ ﮐﻤ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣــﺎﺗﺮﯾ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ...ﻫﺮﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻄﺢ دﯾﮕــﺮ ﻣـﯽﺑﺎﺷــﺪ )ﺳــﺎﺗﯽ .(1994،ﺑـ
ﺳﻄﺢ
ﺗﺼﻤﯿﻢ در
ﻋﻨﺎﺻﺮ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﻪ147
هایدرتجاری
عملکردﻫﺮبانک
ارزیابی
ﺑﯿﻦ مدل
ارﺗﺒﺎطارائه
ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت زوﺟﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻋﺪدي ﻫﺮ ﻣﻌﯿﺎر در ﺳﻄﺢ دوم ،دراﯾﻪﻫﺎي ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮ اﺳــﺎس اﻫﻤﯿــﺖ ﻧﺴــﺒﯽ آنﻫــﺎ ﺑﻪﮔﻮﻧــﻪاي ﺗﻌﯿـ
س��طح دوم و بالعکس تعیین میگردد .بهمنظور بررس��ی س��ازگاری تصمیم نیز نسبت سازگاری ( )CRهر
مقایسهﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺳــﻄﺢ دو
ماتریساﺳــﺎس
گزینهﺗﺼـدرـﻤﯿﻢ ﺑــﺮ
هرـﺎﺧﺘﺎر
وزن ﺳـ
محاسبهﺳــﻮم
گردید .ﺳــﻄﺢ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑــﻪ
زوﺟﯽ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ماتریس =،aji
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
کنترل
ﻣﻘﺎﯾﺴﺎت)%
آستانه (10
اﺳﺎس مقدار
اﯾﻦ اساس
محاسبهﺑﺮو بر
انجامﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺳﺎزﮔﺎري
روشﺑﺮرﺳﯽ
استفادهﺑﻪ ازﻣﻨﻈﻮر
ﺗﻌﯿﯿﻦنیزﻣباﯽﮔﺮدد.
ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
گردید.ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎزﮔﺎري ) (CRﻫﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ و ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻣﻘــﺪار آﺳــﺘ
بردار ویژه
زوجی
) (%10ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وزن ﻫﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زوﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﺮدار وﯾﮋه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.
اولویت گزینهها
ماتریس و
تشکیل سوپر
تعیینﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ
اوﻟﻮﯾﺖ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻮﭘﺮ
پس از تعیین اوزان مربوط به هر عنصر ،س��وپر ماتریس غیر موزون برای مجموعههای  S1و  S2بهصورت
ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ اوزان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ،ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻏﯿﺮ ﻣﻮزون ﺑﺮاي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي  S1و  S2ﺑﻪﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﮔﺮدد:
زیر تشکیل میگردد:

3

معیارها
وابستگی
معیارها وزﯾﺮزیرﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
بینﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و
هایﺑﯿﻦ
ﻫﺎي
ارتباط وواﺑﺴﺘﮕﯽ
شکل.۱.1ارﺗﺒﺎط و
ﺷﮑﻞ

2

1

(غیرموزون)
اولیه)ﻏﯿﺮﻣﻮزون(
ماتریساوﻟﯿﻪ
سوپرﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ساختارﺳﻮﭘﺮ
شکل.۲ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺷﮑﻞ.2

که در آن  wijوزن نسبی عناصر مربوط به مجموعههای  S1و  S2میباشد .در سوپر ماتریس فوق ،اثرات
ﮐﻪ در آن
ـﺪف ﺑــﺮ روي ﻣﻌﯿﺎر
ـﺮات ﻫ
ـﻮق،
ـﺎﺗﺮﯾﺲ ﻓـ
هادر ﺳـ
گزینـهـﺪ.
رویﯽﺑﺎﺷ
معیارها Sوبر  S2ﻣ
ﻣﺠﻤﻮﻋـ
ﻋﻨﺎﺻﺮ
رویﻧﺴﺒﯽ
هدفwijبر وزن
ـﻪﻫﺎي 1
شودـ و
دادهاﺛـمی
نش��ان
ـﻮﭘﺮ ﻣ32ـw
توس��ط
اثرات
ﻣﺮﺑﻮط21ﺑﻪ wو
وس��یله
معیارها به
ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺳﻠﺴــﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒ
متقابل واﺣــﺪ
تأثیراتــﺎﺗﺮﯾﺲ
دارایـﻮد و  Iﻣ
معیارهاﻣــﯽﺷـ
ـﺎن داده
ﻧﺸـ
سلس��لهﻫﺎ ﺗﻮﺳـ
روي ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮ
اﺛﺮات ﻣﻌ
باش��نداﺳـبهـﺖ.فرایند
که
مراتبیـﻂدرصورتی
فرایند
اس��ت.
ﯿﻠﻪماتریسو واحد
ﺑﻪوﺳ I
ماتریس
گردد.
سوپر
ماتریسيw22
واردکردن
امر با
ﯿﺮات این
گردد که
تبدیل می
شبکه
در ﺳـ
ـﺎﺗﺮﯾﺲ
ـﺮدن ﻣـ
حاصلﺑـمـﺎیواردﮐـ
ماتریساﯾﻦ اﻣــﺮ
ﮔﺮدد ﮐﻪ
در ﻣﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﺒﮑﻪا
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
داراي ﺗﺄﺛ
ﮐﻪایﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
درﺻﻮرﺗﯽ
در
عناصر
داخلی
اولویت
بردار
دادن
قرار
با
نیز
ناموزون
س��وپرماتریس
باش��د.
ی
م
اولیه
ماتریس
س��وپر
فوق،
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻓﻮق ،ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اوﻟﯿﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳــﻮﭘﺮﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧــﺎﻣﻮزون ﻧﯿــﺰ ﺑــﺎ ﻗــﺮار دادن ﺑــﺮدار اوﻟﻮﯾــﺖ داﺧﻠ
س��وپر ماتریس اولیه حاصل میگردد .پس از ایجاد س��وپر ماتریس ناموزون ،با ضرب کردن عناصر س��وپر
ر ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اوﻟﯿﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺎﻣﻮزون ،ﺑﺎ ﺿﺮب ﮐﺮدن ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺳــﻮﭘﺮ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧــﺎﻣﻮزون در
ماتریس ناموزون در ماتریس خوش��های ،س��وپر ماتریس موزون قابل اکتس��اب میباش��د .در این مرحله با
ـﻮزون ،ﺳـ
ـﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣـ
ازنظر9ﮐﺮدن
ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ
در اﯾﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﮐﺘﺴﺎب
کردن ﻗﺎﺑﻞ
نرمالیزهﻣﻮزون
ﺧﻮﺷﻪاي ،ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ـﺎﺗﺮﯾﺲو
ـﻮﭘﺮم ﻣیـگردد؛
تبدیل
تصادفی
ﺳﻮﭘﺮبهﻣـحالت
س��تونی
ماتریس
س��وپر
موزون،
ماتریس
س��وپر
واﮔﺮاﯾــﯽ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐـ
ﻣﻮزون ﺗﺎ
ﻋﻨﺎﺻﺮ تاﺳﻮﭘﺮ
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ
ﮔﺮدد؛ و
ﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ
نوعی
گرددـﻪیا به
حاصل
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲواگرایی
زمانی که
ﺗﻤﺎﻣﯽ موزون
رﺳﺎﻧﺪنماتریس
ﺗﻮان سوپر
تمامیﺑﻪعناصر
رساندن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣبهﯽتوان
درنهایت با
ﺣﺪ ﺑﻪ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
ﺷﻮﻧﺪ،
عناصرﯾﮑﺴﺎن
تمامیﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺮدد ﯾﺎ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﯽ مآﯾﺪ.یآید.
دﺳﺖدست
حد به
ماتریس
ﺳﻮﭘﺮسوپر
شوند،
یکسان
(
رابطه ()5

ش ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﯽ در راﺳﺘﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏﻫــﺎي ﺗﺠــﺎري ﮐﺸــﻮر
درت ورزﯾﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد از ﻣﺪل ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮازن اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﻮد و
اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﭼﻬﺎر ﻣﻌﯿﺎر ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮازن از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳــﺖ ﻟــﺬا در اﺑﺘــﺪا ﺑــﺎ
ﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤــﺎﻣﯽ زﯾــﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎ در ﺻــﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑــﺪاري دﺳــﺘﻪﺑﻨﺪي و ﺑــﺎ ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﯽ از ﻧﻤﻮﻧــﻪاي  35ﻧﻔــﺮه از
ﻦ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻣﺘﯿﺎز در ﺑﺎزه  1ﺗﺎ  ،9ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از  7از اﯾﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣــﺬف ﺷــﺪﻧﺪ،
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از آزﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ  20زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺣﺎﺻﻞ در ﻗﺎﻟﺐ  4زﯾﺮﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ،ﻓﺮاﯾﻨــﺪﻫﺎي داﺧﻠــﯽ

ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اوﻟﯿﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .ﭘﺲ از اﯾﺠﺎد ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺎﻣﻮزون ،ﺑﺎ ﺿﺮب ﮐﺮدن ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺳــﻮﭘﺮ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧــﺎﻣﻮزون در
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺧﻮﺷﻪاي ،ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻮزون ﻗﺎﺑﻞ اﮐﺘﺴﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﺎﻟﯿﺰه ﮐﺮدن ﺳﻮﭘﺮ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣــﻮزون ،ﺳــﻮﭘﺮ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ
ازﻧﻈﺮ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﻮان رﺳﺎﻧﺪن تح
ﻣﻮزون ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐــﻪ واﮔﺮاﯾــﯽ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
 148ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قیقات مدرییت نوین خاتم ،دورة  ،1شمارة 3
ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدد ﯾﺎ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﯾﮑﺴﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.
راﺑﻄﻪ )(5
روش تحقیق
.۳

پژوه��ش حاضر از ن��وع تحقیقات کاربردی با ماهی��ت توصیفی بوده که به ارائه مدلی در راس��تای ارزیابی
عملکرد بانکهای تجاری کشور ایران مبادرت ورزیده است .در این پژوهش سعی بر آن است که بهمنظور
روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
.3
عملکرد از مدل کارت امتیازی متوازن اس��تفاده ش��ود و با نظر به اینکه هریک از چهار معیار کارت
ارزیابی
ـﺎري ﮐﺸــﻮر
ﺑﺎﻧﮏباﻫــﺎي ﺗﺠ
ﻣﺪﻟﯽ در
زیرﮐﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ
دارایﺑﻮده
مختلفﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
محققینﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدي
امتیازیﺣﺎﺿﺮ از
ﭘﮋوﻫﺶ
ادبیات
مروریـ بر
ﻋﻤﻠﮑﺮدابتدا
ارزﯾﺎﺑﯽلذا در
راﺳﺘﺎياست
متنوعی
معیارهای
متوازنﻧﻮعاز منظر
و
ـﻮد
ـ
ﺷ
ـﺘﻔﺎده
ـ
اﺳ
ﻣﺘﻮازن
اﻣﺘﯿﺎزي
ﮐﺎرت
ﻣﺪل
از
ﻋﻤﻠﮑﺮد
ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻨﻈﻮر
ﺑﻪ
ﮐﻪ
اﺳﺖ
آن
ﺑﺮ
ﺳﻌﯽ
ﭘﮋوﻫﺶ
اﯾﻦ
در
اﺳﺖ.
ورزﯾﺪه
ﻣﺒﺎدرت
اﯾﺮان
موجود در این زمینه تمامی زیر معیارها در صنعت بانکداری دستهبندی و با نظرسنجی از نمونهای  ۳۵نفره
ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﭼﻬﺎر ﻣﻌﯿﺎر ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮازن از ﻣﻨﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳــﺖ ﻟــﺬا در اﺑﺘــﺪا ﺑــﺎ
کمتر
از متخصصی��ن و خب��رگان صنعت بانکداری با تخصیص امتیاز در بازه  ۱ت��ا  ،۹معیارهایی با میانگین
ﻣﺮوري ﺑﺮ ادﺑﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻤــﺎﻣﯽ زﯾــﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎ در ﺻــﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑــﺪاري دﺳــﺘﻪﺑﻨﺪي و ﺑــﺎ ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﯽ از ﻧﻤﻮﻧــﻪاي  35ﻧﻔــﺮه از
از  ۷از این پژوهش حذف ش��دند ،در اجرای این مهم از آزمون میانگین اس��تفاده شد .درنهایت  ۲۰زیر معیار
ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻣﺘﯿﺎز در ﺑﺎزه  1ﺗﺎ  ،9ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ از  7از اﯾﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣــﺬف ﺷــﺪﻧﺪ،
پسـﯽاز
حاصل در قالب  ۴زیرگروه مالی ،مش��تریان ،فرایندهای داخلی و رش��د و یادگیری طبقهبندی شدند.
در اﺟﺮاي اﯾﻦ ﻣﻬﻢ از آزﻣﻮن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ .درﻧﻬﺎﯾﺖ  20زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎر ﺣﺎﺻﻞ در ﻗﺎﻟﺐ  4زﯾﺮﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ،ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ،ﻓﺮاﯾﻨــﺪﻫﺎي داﺧﻠـ
مجموعه
استفاده
عوامل با
ارتباطدربین
عملکرد
مؤثر در
معیارهای
تعیین ومعیارها
نظرات اﺳــﺘﻔﺎده از
ـﻦ ازﻋﻮاﻣــﻞ ﺑــﺎ
ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﯾـ
اینﻋﻤﻠﮑﺮد
ارزﯾﺎﺑﯽ
ﯿﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ
ارزیابی زﯾﺮ ﻣﻌ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و
ﭘﺲ از
زیرﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮي وﻃﺒﻘﻪ
و رﺷﺪ
نشان
3
شکل
در
عملکرد
ارزیابی
برای
ای
ه
ش��بک
مدل
گردید.
مش��خص
مربوطه
متخصصین
و
خبرگان
ازﻧﻈﺮات ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻣﺪل ﺷﺒﮑﻪاي ﺑــﺮاي ارزﯾــﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑــﺮد در ﺷــﮑﻞ  3ﻧﺸــﺎن دادهﺷــﺪه
وابستگی درونی میباشند.
معیارها
دارايکه
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎاست
است .ﮐﻪروشن
اﺳﺖ.شده
داده
دارای ﺑﺎﺷﻨﺪ.
دروﻧﯽ ﻣﯽ
واﺑﺴﺘﮕﯽ
روﺷﻦ اﺳﺖ
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﺗﺠﺎري

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻧﺮخ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺸﺘﺮي

آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪاي

رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﺛﺒﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮوش

ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺒﺎدﻻت

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﺗﻌﺪاد ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ

ﺳﻮد ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺸﺘﺮي

ﻧﺮخ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار

ﻧﺮخ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮي

رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮي

ﻧﺮخ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺸﺘﺮي

ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﺑﺎزده ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ

ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ

رﺷﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﯽ

ﻣﺎﻟﯽ

ﺷﮑﻞ  .3ﻣﻨﺎﻇﺮ و ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘﻮازن در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري

شکل  .3مناظر و سنجههای کارت امتیازی متوازن در صنعت بانکداری

مراتبیـﺎ واززﯾــﺮ
ـﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎرﻫـ
ـﺎﯾﯿﻦ در ﺑـ
ارتباطاز ﺑــﺎﻻ ﺑــﻪ ﭘـ
که ﻣﺮاﺗﺒﯽ
ﺳﻠﺴﻠﻪ
سلس��لهﻃﺮﻓﻪ و
تحلیل ارﺗﺒﺎط ﯾﮏ
برخالفﻣﺮاﺗﺒﯽ ﮐﻪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ
فرایند ﺷﺒﮑﻪاي
در ﻓﺮاﯾدرﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
باال
سلسله
یکطرفه و
مراتبی
ﺑﺮﺧﻼفهای
تحلیل ش��بک
ارتباطﺑﺎﺷوــﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ
مدل ﺑﺮﻗــﺮار
هاییـﺮ ازﻣﻌﯿﺎرﻫــﺎ
تـﺎ و زﯾـ
ﻣﻌﯿﺎرﻫـ
ممکن ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
اس��تواﺑﺴﺘﮕﯽ
برقرار ارﺗﺒﺎط و
ﯾﯽ از ﻣﺪل
اﺳﺖو درزیرﻗﺴﻤﺖﻫﺎ
بین ﻣﻤﮑﻦ
در اﺳﺖ
ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
وابستگی
اس��تدر درﺑﯿﻦقسم
معیارها
معیارها
پایین
به
متقاب��ل در بین معیارها و زیر معیارها برقرار باش��د .همانند مدل این پژوه��ش که در آن معیارها با یکدیگر
10
اولیه مش��خص گردید .س��اختار سوپر ماتریس در جدول
ارتباط متقابل دارند .در این مرحله س��وپر ماتریس
ش��ماره  2ارائه ش��ده است که در آن  w21عبارت اس��ت از درجه اهمیت هریک از معیارهای کارت امتیازی
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مت��وازن میباش��د w22 ،ماتریس وابس��تگی درونی هر یک از معیارهای کارت امتی��ازی متوازن با توجه به
عوامل دیگر با اس��تفاده از نمایش شماتیک وابس��تگیهای درونی در بین معیارهای کارت امتیازی متوازن
میباش��د w32 ،درج��ه اهمیت هر یک از زیر معیاره��ای کارت امتیازی متوازن میباش��د و  w33ماتریس
وابستگی درونی هر یک از زیر معیارهای کارت امتیازی متوازن با توجه به عوامل دیگر با استفاده از نمایش
شماتیک وابستگیهای درونی در بین زیر معیارهای کارت امتیازی متوازن میباشد (مک لی .)2007،در این
پژوهش روابط درونی زیر معیارها به واس��طه در نظر گرفتن روابط بین معیارهای اصلی در نظر گرفته نشده
اس��ت ،بنابراین در تش��کیل سوپر ماتریس بهجای ماتریس مقایسه دوبهدویی زیر معیارها ( )w33از ماتریس
همانی ( )Iاستفاده میگردد.
 .۴یافتههای تحقیق
 ۴.۱تشکیل ماتریسهای مقایسهای و کنترل سازگاری آنها
چنانکه اش��اره ش��د در  ANPبهمنظور نمایش کمی ارتباط بین عناصر تصمیم در هر سطح در ارتباط با هر
یک از عناصر سطح دیگر از ماتریس مقایسه زوجی استفاده میگردد در این بخش ماتریسهای مقایسهای
مربوط به معیارهای اصلی و همچنین وابستگی معیارهای اصلی به یکدیگر و زیر معیارها تشکیل و سازگاری
آنها کنترلشده که شرح ذیل میباشد:
مقایسه دودویی معیارهای اصلی
در این مرحله با مقایس��ه دودویی معیارهای اصلی که بر اس��اس قضاوت گروهی از خبرگان میباش��د
ارجحیت هر یک از معیارها نسبت به دیگری تعیین میگردد که مبنای این قضاوت مقیاس  9کمیتی ساعتی
میباشد .همچنین در این قسمت میانگین هندسی نظرات گروهی بهعنوان عناصر ماتریس مقایسه دودویی
معیارها در نظر گرفته میشوند (زبردست .)1389 ،نتیجه حاصل از مقایسه دودویی معیارها و همچنین بردار
موزون حاصل از آن ( )w21در جدول  ۳نشان دادهشده است:
جدول .۳مقایسه دودویی معیارهای اصلی (مناظر)
بردار ویژه
۰.۱۹
۰.۳۹
۰.۲۹
۰.۱۳

مشتری
۱.۴۴
۳.۲۱
۰
۱

مالی
۰.۶۹
۱.۳۵
۱
۰

فرآیند داخلی
۰.۵۲
۱
۰.۷۴
۰.۳۱

رشد و یادگیری
۱
۱.۹۴
۱.۴۴
۰.۶۹

معیارها
رشد و یادگیری
فرآیند داخلی
مالی
مشتری

مقایسه دودویی وابستگیهای درونی معیارهای اصلی (ماتریس )W22
مقایس��ه دودویی بین معیارهای اصلی بهمنظور تشخیص وابستگیهای متقابل بین عناصر اصلی جهت

تح
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دس��تیابی به  w22بر اس��اس مقیاس  9کمیتی ساعتی صورت میگیرد .ضریب اهمیت در این مورد با طرح
چنین س��ؤالی به دست میآید :اهمیت نس��بی معیار مشتری در مقایسه با معیار فرایندهای داخلی زمانی که
معیار مالی کنترل ش��ود چقدر اس��ت؟ بنابراین در این قس��مت  4ماتریس تش��کیل میگردد .جدول شماره
 ۴نش��اندهنده ضریب اهمی��ت هر یک از معیارهای اصلی (با توجه به وابس��تگی متقابل آنها) میباش��د
ک��ه درنتیجه مقایس��ه دودویی معیارهای اصلی س��هگانه دیگر با کنترل کردن معی��ار اول یعنی معیار مالی
بهدس��تآمده است .به همین ترتیب س��ه ماتریس دیگر را هم با کنترل سایر معیارها تشکیل داده و پس از
تش��کیل چهار ماتریس و انجام محاس��بات موردنیاز ،نتایج حاص��ل از آن در ماتریس ( w22جدول  )۵ارائه
شده است.
جدول  .۴مقایسه دودویی معیارهای اصلی با توجه به وابستگی درونی آنها ،با کنترل معیار مالی
مشتري

بردار ویژه

۱.۴۴
۰
۱

۰.۵۰
۰.۱۶
۰.۳۵

فرآيند داخلي
۳.۲۱
۱
۰

رشد و يادگيري
۱
۰.۳۱
۰.۶۹

معیارها

رشد و يادگيري
فرآيند داخلي
مشتري

جدول  .۵وابستگیهای درونی معیارهای اصلی
مشتری

مالی

فرآیند داخلی

رشد و یادگیری

معیارها

۰.۴۲

۰.۱۶

۰

۰.۵۲

فرآیند داخلی

۰.۳۵

۰.۴۴

۰.۱۰

مشتری

۰.۲۲
۰.۳۶
۰

۰.۵
۰

۰.۲۳
۰.۳۳

۰

۰.۳۸

رشد و یادگیری
مالی

مقایسه دودویی زیر معیارهای هر یک از معیارهای اصلی (ماتریس )w32
در ای��ن بخش ،عناصر س��تونی ماتریس  w32توس��ط ضری��ب اهمیت هر یک از زی��ر معیارهای مربوط به
معیارهای اصلی چهارگانه حاصل میگردد که از طریق مقایس��ه دودویی بر پایه مقیاس  9کمیتی س��اعتی
بهدس��تآمدهاند .نتیجه مقایس��ه دودویی زیر معیارهای مربوط به معیار مالی و بردار موزون حاصل از آن در
جدول  6ارائهشده است.
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جدول  .۶مقایسه دودویی زیرمعیارهای مربوط به معیار مالی
بردار ویژه

نرخ بازگشت

سود هر سهم

۰.۱۹
۰.۳۲
۰.۱۵
۰.۱۲
۰.۲۲

۰.۵۷
۴.۸۶
۰.۲۴
۰
۱

۰.۵
۲.۵۸
۳.۲۱
۱
۰

حاشیه
سود خالص
۵.۱۲
۰.۹۱
۱
۰.۳۱
۴.۲۰

بدهي
۰.۵۶
۱
۱.۱۰
۰.۳۹
۰.۲۱

بدهی حقوق
صاحبان سهام
۱
۱.۸۰
۱.۲۰
۲
۱.۷۶

زیر معیارها
بازده حقوق صاحبان سهام
نسبت بدهي
حاشیه سود خالص
سود هر سهم
نرخ بازگشت سرمایه

به این ترتیب سه ماتریس دیگر برای مقایسات دودویی زیر معیارهای معیار مشتریان ،فرایندهای داخلی
و رشد و یادگیری تهیهشده است که در نهایت منجر به تشکیل ماتریس  w32به شرح شکل  ۴شده است.
۰.۲۴
۰.۱۸
۰.۲۵
۰.۱۵
۰.۱۵

 ۰.۱۵حاشیه سود خالص
 ۰.۲۷تعداد خدمات جدید  ۰.۴۱رضایت مشتری
ثبات کارکنان
 ۰.۱۱نرخ نگهداری مشتری  ۰.۱۲سود هر سهم
 ۰.۲۵شکایت مشتریان
آموزش حرفهای
 ۰.۳۲نسبت بدهی
 ۰.۱۹نرخ جذب مشتری
 ۰.۳۰کارایی مبادالت
رضایت کارکنان
 ۰.۲۲نرخ بازگشت سرمایه
 ۰.۰۷نرخ سهم بازار
پیشنهادات مشتری  ۰.۱۰عملکرد مدیریت
 ۰.۱۹بازده حقوق صاحبان سهام
 ۰.۲۳سود هر مشتری
شایستگی سازمانی  ۰.۰۸عملکرد فروش
شکل  .4مقایسه دودویی زیر معیارهای هر یک از معیارهای اصلی ()w32

 ۴.۲محاسبه سوپر ماتریس حدی
ب��ا توج��ه به اینکه در مراحل قبل تمامی ماتریسهای مقایس��های موردنیاز برای تش��کیل س��وپر ماتریس
ناموزون بهدس��تآمده و متعاقب ًا نرخ س��ازگاری آنها نیز محاسبه گردید در این مرحله میتوان با جایگزاری
ماتریسهای بهدس��تآمده در س��وپر ماتریس اولیه ،س��وپر ماتریس ناموزون را همانطور که قب ً
ال توضیح
دادهش��ده اس��ت ،به دست آورد .حال بایس��تی با استفاده از مفهوم نرمالسازی ،س��وپر ماتریس ناموزون به
ماتریس��ی که جمع عناصر س��تون آن  1میباشد تبدیل شود که سوپر ماتریس موزون نامیده میشود (آنچه
ساعتی آن را ماتریس تصادفی مینامد) .بدین منظور بایستی سوپر ماتریس ناموزون را در ماتریس خوشهای
ضرب نمود .درواقع ماتریس خوش��های منعکسکننده میزان تأثیری اس��ت که هریک از خوشهها در کسب
اهداف مطالعه دارد .بهمنظور ایجاد ماتریس خوشهای الزم است که در چارچوب ساختار سوپر ماتریس اولیه
(ناموزون) ،خوشهها بهصورت دودویی مقایسه شوند .بر اساس پیشنهاد ساعتی ،کسب اهمیت نسبی خوشهها
در سوپر ماتریس اولیه نیازمند مقایسه دودویی خوشههای ستونی غیر صفر سوپر ماتریس اولیه با خوشههای
دیگر در آن س��تون میباش��د تا بردار اهمیت هر یک از خوشههای ستونی بهدستآمده و درنهایت ماتریس
خوشهای با در کنار هم قرار دادن بردار اهمیت هر یک از خوشهها ،به دست آید .ماتریس خوشهای حاصل
از این پژوهش در جدول  ۷نمایش دادهشده است:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪاي ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺳــﻮﭘﺮ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧــﺎﻣﻮزون ﺑﻪدﺳــﺖآﻣﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎً
ﻧﺮخ ﺳﺎزﮔﺎري آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺟــﺎﯾﮕﺰاري ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫــﺎي ﺑﻪدﺳــﺖآﻣﺪه در ﺳــﻮﭘﺮ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ اوﻟﯿــﻪ ،ﺳــﻮﭘﺮ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺎﻣﻮزون را ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ دﺳــﺖ آورد .ﺣــﺎل ﺑﺎﯾﺴــﺘﯽ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬــﻮم ﻧﺮﻣﺎلﺳــﺎزي ،ﺳــﻮﭘﺮ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺎﻣﻮزون ﺑﻪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺘﻮن آن  1ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻮزون ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷــﻮد )آﻧﭽــﻪ ﺳــﺎﻋﺘﯽ
آن را ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ( .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧــﺎﻣﻮزون را در ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ﺧﻮﺷــﻪاي ﺿــﺮب ﻧﻤــﻮد .درواﻗــﻊ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ
،1ــﻪاي
دورةﺧﻮﺷ
ـﺎﺗﺮﯾﺲ
قاتدارد.
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺧﻮﺷﻪاي ﻣﻨﻌﮑﺲﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﮐﺴﺐ
مدرییﺑﻪت ن
اﻫﺪافتحقی
ﻻزم3
شمارة
اﯾﺠﺎدخاتﻣـم،
ﻣﻨﻈﻮروین
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اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اوﻟﯿﻪ )ﻧﺎﻣﻮزون( ،ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮرت دودوﯾﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺳــﺎﻋﺘﯽ ،ﮐﺴــﺐ
دودوییيخوشه
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪمقایسه
جدول.۷
هاﻏﯿﺮ ﺻﻔﺮ ﺳــﻮﭘﺮ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ اوﻟﯿــﻪ ﺑــﺎ ﺧﻮﺷــﻪﻫﺎي
ﺳﺘﻮﻧﯽ
دودوﯾﯽ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ
اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ در ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ
دﯾﮕﺮ در آن ﺳﺘﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮدار اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﻮﺷﻪﻫﺎي ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺧﻮﺷﻪاي ﺑــﺎ در ﮐﻨــﺎر ﻫــﻢ ﻗــﺮار
بردار ویژه
زیر معیارها
معیارهای اصلی
خوشهها
دادن ﺑﺮدار اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ،ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ .ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺧﻮﺷﻪاي ﺣﺎﺻــﻞ از اﯾــﻦ ﭘــﮋوﻫﺶ در ﺟــﺪول  7ﻧﻤــﺎﯾﺶ دادهﺷــﺪه اﺳـﺖ:
۰.۶۴۲
۱.۸
1
معیارهای اصلی
۰.۳۵۶
1
۰.۵۵
زیر معیارها
ﺟﺪول .7ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دودوﯾﯽ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ

ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي اﺻﻠﯽ

زﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ

ﺑﺮدار وﯾﮋه

ماتریس ناموزون در بردار
کردناﺻﻠﯽهر یک از
در این مرحله با ضرب
س��تونی س��وپر 0,642
عناصر خوش��ههای 1,8
1
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي
1
درﯿﺎرﻫﺎ
اهمیت نس��بی آن خوش��هزﯾﺮ ﻣﻌ
 0,356جمع عناصر ستونی
موزون به دست میآید.
ماتریس خوشهای0,55،سوپر ماتریس
مطالعه
سوپر ماتریس ستونی  1است که بیانگر تصادفی /احتمالی بودن آن است .سوپر ماتریس موزون این
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺿﺮب ﮐﺮدن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎي ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻧﺎﻣﻮزون در ﺑﺮدار اﻫﻤﯿﺖ ﻧﺴــﺒﯽ آن ﺧﻮﺷــﻪ در ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ
ﻣﺎﺗﺮﯾﺲشده
ﺳﻮﭘﺮ ارائه
جدول ۸
در
است:دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﺟﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺳﺘﻮﻧﯽ  1اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺼــﺎدﻓﯽ /اﺣﺘﻤــﺎﻟﯽ ﺑــﻮدن
ﻣﻮزون ﺑﻪ
ﺧﻮﺷﻪاي،
آن اﺳﺖ .ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻮزون اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺟﺪول  8اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
موزون
ماتریس
جدول
ﻣﻮزون
سوپر ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
 .8.۸ﺳﻮﭘﺮ
ﺟﺪول

در ادامه با توجه به س��وپر ماتریس موزون برآورد ش��ده ،سوپر ماتریس حد به دست میآید .هدف از به
حد رس��اندن س��وپر ماتریس ،کس��ب تأثیر درازمدت هریک از عناصر آن در یکدیگر میباشد ،بدین منظور
هریک از ضرایب اهمیت عناصر ماتریس موزون را بایس��تی به توان  Kبرسانیم و این کار را تا جایی تکرار
میکنیم که تمامی عناصر سوپر ماتریس باهم برابر شوند .همانطور که در جدول  ۹مشاهده میشود تمامی
عناصر آن تقریب ًا یکس��ان میباشد .الزم به ذکر است که عناصر سوپر ماتریس حد بایستی نرمالیزه شوند تا
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در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣﻮزون ﺑﺮآورد ﺷﺪه ،ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻫﺪف از ﺑﻪ ﺣﺪ رﺳﺎﻧﺪن ﺳﻮﭘﺮ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ،ﮐﺴــﺐ
ﺗﺄﺛﯿﺮ درازﻣﺪت ﻫﺮﯾﮏ از ﻋﻨﺎﺻﺮ آن در ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﺮﯾﮏ از ﺿﺮاﯾﺐ اﻫﻤﯿــﺖ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ﻣــﻮزون را ﺑﺎﯾﺴــﺘﯽ ﺑــﻪ
ﺗﻮان  Kﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳــﻮﭘﺮ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑــﺎﻫﻢ ﺑﺮاﺑــﺮ ﺷــﻮﻧﺪ .ﻫﻤــﺎنﻃﻮر ﮐــﻪ در ﺟــﺪول 9
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺣﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺮﻣــﺎﻟﯿﺰه ﺷــﻮﻧﺪ ﺗــﺎ ﺑــﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ /اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﯿﺰان ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺰاري ﻫﺮﯾﮏ از ﺳﻨﺠﻪﻫﺎ ﺑــﺮ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺑﺎﻧــﮏ در ﻧﻬﺎﯾــﺖ در ﺳــﺘﻮن ﻫــﺪف ﮐــﻪ
ﻫﻤﺎن ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ در ﻣﺪل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎدآوري اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺰاري ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ رواﺑــﻂ ﻋﻠــﯽ ﺑــﯿﻦ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺗﻤــﺎﻣﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑــﻪ روﺷــﻦ اﺳــﺖ اﯾــﻦ ﻣــﺎﺗﺮﯾﺲ اراﺋــﻪ ﮐﻨﻨــﺪه اوزان اﻫﻤﯿــﺖ
ﻧﻈﺮات
ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس
مدلو ﺳﻨﺠﻪ
ارائهﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ
153
ﺣﺎﺻﻞ ...
ﺧﺒﺮﮔﺎنتجاری
کهای
عملکرد بان
ارزیابی
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮات ﺷــﺒﮑﻪاي و ﻣﺘﻌﺎﻣــﻞ اﯾﺸــﺎن
بانکــﺐدر
هاـ بر
ﺷﺒﮑﻪاز سنج
هریک
تأثیرگزاری
جدول
اﻫﻤﯿﺖ در
برس��ند.
احتمالی
تصادفی/
به ﺑﺮحالت
عملکردـﺪﯾﻦ ﺗﺮﯾ
ـﺎظ ﺷــﺪه و ﺑـ
ﻣﺎرﺗﯿﺲه ﻟﺤ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻠﯽ
میزاندﯾﮕﺮي در
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺑﺮ
ایناز اﯾﻦ
ﻫﺮﯾﮏ
اﺛﺮﮔﺬاري و
ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽ
بانک در مدل میباشد ارائه شده است .الزم به یادآوری است که این
ستونﮐﻪهدف
نهایت
معیارﭘﺬﯾﺮد.
همانﺻﻮرت
ارزﯾﺎﺑﯽکهدﻗﯿﺘﺮي
ﮐﻤﮏدرﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

تأثیرگزاری با در نظر گرفتن تمامی روابط علی بین معیارها و سنجهها براساس نظرات خبرگان حاصل شده
است .چنانکه روشن است این ماتریس ارائه کننده اوزان اهمیت تمامی معیارهای ارزیابی عملکرد بانکهای
تجاری متناظر با نظرات خبرگان این صنعت و با در نظر گرفتن اثرات شبکهای و متعامل ایشان بر یکدیگر
میباشد .لذا اثرگذاری و اهمیت هریک از این معیارها بر دیگری در ساختار کلی شبکه مارتیس لحاظ شده
و بدین تریب کمک مینماید که ارزیابی دقیتری صورت پذیرد.
ماتریسﺣﺪحد
جدول  .۹سوپر
ﺟﺪول  .9ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ
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 .5بحث و نتیجهگیری
ای��ن پژوهش ب��ه ارائه مدل ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با رویکرد متوازن و مبتنی بر روابط علی میان
مناظر و سنجههای با استفاده از تحلیل شبکهای پرداخته است .مطابق با یافتهها 20 ،سنجه موجود در کارت
امتیازی متوازن به شرح جدول  ۱۰رتبهبندی شده است .درجه اهمیت این سنجهها براساس تکنیک فرایند
تحلیل ش��بکه ای و با درنظرگرفتن روابط علی بین متغیرها حاصل ش��ده لذا مبنای مناس��بی برای ارزیابی
عملکرد بانکهای تجاری مبتنی بر نظر خبرگان ارائه نموده است.

 .5ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاري ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺘﻮازن و ﻣﺒﺘﻨــﯽ ﺑــﺮ رواﺑــﻂ ﻋﻠــﯽ ﻣﯿــﺎن ﻣﻨــﺎﻇﺮ و ﺳــﻨﺠﻪﻫﺎي ﺑــﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪاي ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ 20 ،ﺳﻨﺠﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزي ﻣﺘــﻮازن ﺑــﻪ ﺷــﺮح ﺟــﺪول  10رﺗﺒﻪﺑﻨــﺪي
رواﺑﻂ ﻋﻠﯽت ﺑــﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫــﺎ ﺣﺎﺻــﻞ ﺷــﺪه
ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺟﻪ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ اي و تحﺑﺎ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ
 154ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قیقات مدرییت نوین خا م ،دورة  ،1شمارة 3
ﻟﺬا ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺧﺒﺮﮔﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
جدول  .۱۰رتبهبندی و اهمیت سنجههای مدل ارزیابی عملکرد
ﺟﺪول  .10رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي و اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﻣﺪل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد
*

*

وزن ﻧﺴﺒﯽ

ردﯾﻒ

ﺳﻨﺠﻪ

1

ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﺒﺎدﻻت

ﺑﻌﺪ
2

وزن ﻧﺴﺒﯽ

ردﯾﻒ

ﺳﻨﺠﻪ

0,0190

11

ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺑﻌﺪ
1

0,0083

2

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺪﻫﯽ

4

0,0175

12

ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ

4

0,0078

3

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺪﯾﺪ

2

0,0168

13

آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪاي

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

ﺑﺎزده ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن

4

0,0105

19

ﻧﺮخ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺸﺘﺮي

3

0,0043

10

ﺳﻮد ﺑﻪ ازاي ﻫﺮﻣﺸﺘﺮي

3

0,0086

20

ﻧﺮخ ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار

3

0,0025

*  =1رﺷﺪ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي =2 ،ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي داﺧﻠﯽ =3 ،ﻣﺸﺘﺮي =4 ،ﻣﺎﻟﯽ
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حاصل وش��د
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اﺳﺖ .همکاران ( )2016نیز به این نتیجه رس��یدند که در س��ازمانهای غیرانتفاعی ،بعد مشتریان مهمترین عامل
میباش��د .لذا با تغییر ماهیت صنعت و همچنین متناس��ب با اولویتها و راهبردهای سازمانی امکان تغییر در
اولویتها وجود دارد لیکن آنچه همواره اهمیت دارد نگاهی متوازن به تمامی ابعاد به منظور تحقق و توسعه
پایدار اهداف سازمانی است.
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مالي

0.163

رشد و یادگيري

0.115

0.133

مشتري

0.189

فرایندهاي داخلي

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

ب��ا توج��ه به خدماتی بودن و تغیی��رات تکنولوژیک زیاد صنعت بانکداری طبیعی اس��ت که اهمیت بعد
فرایندهای داخلی در ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری اهمیت ویژهای داشته باشد .عالوه بر آن اهمیت بعد
مالی در این صنعت برکس��ی پوشیده نیس��ت و طبع ًا علیرغم اهمیت سنجههای رشد و یادگیری ،بعد مالی
در نظ��ام بانکی اهمیت قابل توجهی دارد .عالوه ب��ر آن هدف از صنعت بانکداری در این تحقیق بانکداری
تجاری بوده اس��ت که خود دلیلی دگر بر اهمیت دوچندان بعد مالی در مدل ارزیابی عملکرد بانکی دارد .در
نهایت الزم به ذکر اس��ت مطابق شکل  5براساس نتایج پژوهش حاضر مدل  BSCصنعت بانکداری با در
نظر گرفتن روابط علی میان سنجهها و مناظر ،رویکردی متوازن در ارزیابی عملکرد بانکهای تجاری دارد.
براین اساس انتظار میرود به منظور ارزیابی عمکرد بانکهای تجاری به صورت خود ارزیابی و یا نهادهای
باالدس��تی مانند بانک مرکزی به ش��اخصهایی چ��ون میزان منابع و مصارف ،اعتب��ارات و  ...اکتفا نکرده،
بلکه مطابق با الگوی پیش��نهادی از ش��اخصهای متعدد فوق الذکر با در نظر گرفتن اوزان اهمیت متفاوت
استفاده نمایند .همچنین هریک از بانکهای تجاری میتوانند مطابق شاخصهای توسعه یافته برنامههای
راهبردی خود را س��اری س��ازی نموده و کنترل میزان تحقق هریک را بر اساس شاخصهای ارائه شده در
مناظر مختلف برنامهریزی و هدایت نمایند .بدین ترتیب بانکهای تجاری میتوانند میزان پیش��رفت واقعی
برنامههای عملیاتی خود را براس��اس ش��اخصهای ارائه ش��ده و با در نظرگرفتن اهمیت هریک در تحقق
برنامههای راهبردی پایش کنند.
جهت تحقیقات آتی نیز با توجه به محدودیت ابزار پرسش نامه ،جهت مطالعه عمیقتر توصیه میگردد
از س��ایر ابزار مانند مصاحبههای عمیق و نیمه عمیق نیز جهت به دس��ت آوردن ش��اخصها استفاده گردد.
همچنین اهمیت ابعاد در این تحقیق بر اساس نظر خبرگان سنجیده شده است این در حالی است که با توجه
به مش��تری محور بودن خدمات بانکی توصیه میگردد در پژوهشهای آتی اهمیت ابعاد از نظر مشتری نیز

تح
 156ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قیقات مدرییت نوین خاتم ،دورة  ،1شمارة 3

س��نجیده و با نتایج پژوهش حاضر مورد مقایسه قرار گیرد .همچنین با توجه به گستردگی صنعت بانکداری
مطالعه جداگانه و مقایسهای بانکهای خصوصی و دولتی همچنین سایر نهادها و موسسات مالی و اعتباری
توصیه میگردد.
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