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ها و افزایش رقابت در نظام بانکداری و همچنین نقش مؤسسات مالی و بانکهای خصوصی ظهور بانک

در رشد و توسعه اقتصادی کشور، موجب شده که عملکرد بخش بانکداری و ارزیابی آن مورد توجه 

ها و موسسات های ارزیابی عملکرد معتبر برای بانکیکی از مدل بسیاری از مدیران و محققین قرار گیرد.

 کیفیت ها،دارایی کیفیت سرمایه، کفایت است. این مدل، عملکرد را در شش حوزه ملزک مالی مدل

هدف از انجام این پژوهش، ارائه کند. بازار، ارزیابی می ریسک به حساسیت و نقدینگی درآمدها، مدیریت،

از طریق الگویی برای تحلیل عوامل موثر برکیفیت مدیریت، به عنوان یکی از ابعاد مهم در مدل کملز، 

این است.  Mic Macشناسایی و بررسی ارتباط میان عوامل با رویکرد نقشه شناختی فازی و تحلیل 

نمونه آماری این ها پیمایشی بوده است. پژوهش از جنبه هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری داده

بر اساس  بوده است. نفر از خبرگان صنعت بانکداری و ابزار گرداوری اطالعات، پرسشنامه 18پژوهش، 

اجتناب از پولشویی تأثیر  های عملیاتی وکه از بین آنها نسبت هزینه عامل شناسایی شدند 11نتایج، 

 . گذارترین عامل در کیفیت مدیریت صنعت بانکداری تعیین شدندپذیرترین و حاکمیت شرکتی تأثیر

 ت مدیریت، نقشه شناختی فازی، کیفیکملز ارزیابی عملکرد، :کلیدیگان واژ
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 مقدمه -1

ها در بهبود و رشد جایگاه نظام مالی و امروزه مؤسسات مالی و اعتباری همچون بانک

های مختلف در پذیری در بازارتخصیص بهینه منابع مالی و اعتباری و توسعه رقابت

(؛  1،0801ای برخوردارند )هاراالیا و آرتالراستای بهبود عملکرد اقتصادی از اهمیت ویژه

توجه بدون  آناز  یناش فبه اهدا یابیو دست در کشوراقتصاد  و رشد که توسعه یوربه ط

نیست )محمدی مقدم و  ریامکان پذ یمال یبازارها و اهمیت دادن به توسعه

 منابع تا کنندیم عمل مختلف یهانهاد یبرا یکانال عنوان به هابانک(. 1088همکاران،

 .دهند انتقال نهیهز حداقل با ،یکسر یرادا مناطق به مازاد یهابخش از را خود

های مختلف برای هر کشوری در زمینه یمهم یهامحرک یبخش بانک یمال یهاتیفعال

 بانکداری ستمیس در رقابت شیافزا با(. 0،0810رود )تانگوریا و ویتسونتیبه شمار می

ء وضعیت ، تأثیر و اهمیت بخش بانکداری در توسعه اقتصادی و به منظور ارتقارانیا

 قرار یابیارز مورد را خود عملکرد همواره دیبا هابانک ،عملکرد در جهت جذب مشتریان

 تیفعال دارای یهاسازمان با سهیمقا و بندیرتبه به مناسب هایمدل از استفاده با و داده

 است داده نشان کارشناسان تجربه (.1130)صادقی عسکری و همکاران، بپردازند مشابه

شود؛ به همین  استفاده بانک عملکرد یابیارز برای یمال و یپول خاص ارهاییمع دیبا که

 نیمهمتر از یکی به و بوده برخوردار یخاص تیاهم از هابانک عملکرد یابیارزمنظور 

 یابیارز .(1،0808)کامپانال و همکاران است شده لیتبد هابانک رانیمد هایتیفعال

در راستای رسیدن یا نرسیدن بخش بانکداری به  رایبه عنوان ابزار نظارت و مع عملکرد

یی و کارا شیافزا(. 0،0811تعریف شده است )لین و چیو اهداف خود توسط مدیریت،

های مهمی همچون توسعه تواند پیامدمی کشور کیدر  داریبخش بانک عملکرد

ریا و اقتصادی، پیشرفت، بهبود کیفیت زندگی و ... را به همراه خود داشته باشد )هاال
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های (. در حوزه ارزیابی عملکرد، محققین در مطالعات خود از روش1،0801آیتال

 متوازن یازیامت کارت(،  0،0810)دینسر و یوکسل نسبت زیآنال مانندمختلفی همچون 

؛ 0،0801پور و همکارانی )رازیزن محک ،(0،0808؛ خطیب1،0812)آگیمان و همکاران

های مناسب در ارزیابی اند. یکی از مدل.. استفاده کرده. و (6،0816پور و همکارانشکراله

-های مختلف نیز مورد توجه قرار گرفته، مقیاس رتبهها که توسط کشورعملکرد بانک

 یبنداست که به رتبهی راقتصادسنجیغ یهااز مدل یکاست. مدل کملز ی 2بندی کملز

 یبه نظارت خاص ازیکه ن ییهابانک ییبه شناسا ینظارت یبندمشهور است. رتبه ینظارت

 یابیارز ییاسهیمقا یمبنا کیعملکرد، بانک با  یابینوع ارز نیکند. در ایدارند، کمک م

 نی. در ا(1130)ملکیان کله بستی و محمدی، شودیم ییدار شناساشده و بانک مسئله

 رییتغ یابینوع ارز نیا که شود یاستفاده مه شد یحسابرس یاز صورت مال ستم،ینوع س

در معرض خطر  یبانک ها یابیمتمرکز به ارز شتریرا در نظر گرفته و ب یمال تیوضع

و  قیدق یابیکملز، ارز یهاشاخص یابی. هدف از ارز(1136)رمضانی و همکاران، است

ها بانک ملکردع یابیارز یبرا یو عملکرد بانک است که ابزار مناسب یمال طیمداوم شرا

بانک با آن مواجه است را  کیکه  ییهاسکیتوان ریم که بر اساس آن دینمایارائه م

-)ارضاء و قاسم ها ارائه کردآن تیریکنترل و مد یبرا ینمود و رهنمود مناسب ییشناسا

)باشاتو و های مدل کملز کیفیت مدیریت بوده یکی از شاخص .(1136پور،

-یاس رتبهبراساس مق( که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. 0،0808احمد

کند، بعد کیفیت که از شش بعد در راستای ارزیابی عملکرد استفاده می بندی کملز

ترین بعد از نظر بررسی عوامل کمی و کیفی است )مسعود و مدیریت مهم

                                                           
1 Haralayya & Aithal 
2 Dinçer & Yüksel 
3 Agyeman et al.  
4 Khatib 
5 Razipour et al. 
6 Shokrollahpour  et al.  
7 CAMELS Rating Scale 
8 Bashatweh & Ahmed 



 1081 بهار ،0 یشماره ،دوم سال ،عملیاتمدیریت فصلنامه  ............................................00

 ،ییشناسا یبرا تیریمد و رهیمد اتیه ییتوانا اساساً، تیریمد تیفیک(. 1،0816همکاران

 و حیصح من،یا عملکرد و نیتضم و موسسه یهاتیفعال یهاسکیر کنترل و یریگاندازه

 تیفیک عوامل(. 0،0810)تدرویچ و همکاران  است مقررات و نیقوان با انطباق در موثر

 تیریمد آن، طبق بر و بانک عملکرد یابیارز و یریگاندازه یبرا توانیم را تیریمد

 عامل کدام که، نیا دنیفهم حال، نیا با. داد قرار استفاده مورد مستمر، بهبود یهابرنامه

 قتیحق نیا پرتو در کار نیا و بوده دشوار اریبس است، دارای بیشترین میزان اثرگذاری

)سعید و  شودیم هم دشوارتر دارد، وجود عوامل نیا نیب ایپو تعامالت که

های اخیر مطالعات بسیاری در حوزه ارزیابی عملکرد بخش در سال .(1،0808همکاران

 های متفاوت و گوناگون مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته استکداری با روشبان

(.  لیکن در 6،0808؛ تویسوز و ییلدیز0،0801؛ سینگ و یاداو0،0810)اسالم و همکاران

مطالعات مورد بررسی به خصوص مطالعات داخلی صورت گرفته توسط محققین 

یریت به منظور ارزیابی عملکرد بخش مختلف، مدل کملز و همچنین بعد کیفیت مد

بانکداری کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت بعد کیفیت مدیریت در 

های های فعالیتگیری و کنترل ریسککمک کردن به مدیران در جهت شناسایی، اندازه

طبق  های مختلف و ارزیابی هر چه بهتر عملکرد بخش بانکداری برشکل گرفته در بانک

های بهبود مستمر و همچنین شکاف تحقیقاتی موجود در این حوزه، لذا مدیریت برنامه

 هدف از انجام این پژوهش پاسخ به سواالت زیر است:

عوامل مؤثر بر کیفیت مدیریت بر اساس مطالعات صورت گرفته در این حوزه  -1

 کدامند؟

                                                           
1 Masood et al. 
2 Todorović et al. 
3 Saeed et al.  
4 Islam et al. 
5 Singh & Yadav 
6 Tüysüz & Yıldız 



 01 ................................بانکداری ارائه الگویی برای تحلیل عوامل موثر بر کیفیت مدیریت در صنعت

 

ت سنجش  و ارزیابی ارتباط میان عوامل اثرگذار بر بعد کیفیت مدیریت جه -0

 عملکرد بخش بانکداری چگونه است؟

 تأثیرگذارترین و تأثیر پذیرترین عوامل در میان عوامل شناسایی شده کدامند؟ -1

 پیشینه پژوهش -2

با توجه به اهمیت بخش بانکداری در توسعه و رشد اقتصادی، ارزیابی عملکرد بخش 

اخیر بوده است )دهاوان و  هایبانکداری از موضوعات مورد توجه محققین در سال

های ارزیابی عملکرد در صنعت بانکداری مدل ترین مدل(. یکی از مهم1،0801نزنین

به عنوان یکی از  ریاخ یهادر سال ( که0،0808است )لدهم و مکیدیچ کملز

 عملکرد و سالمت بانک ارائه شده است ارزیابی در جهت  هامدل نیپرکاربردتر

عملکرد در  یابیارز به منظور قیابزار کارا، مؤثر و دق کیلز مدل کم (.1،0810)رستمی

-یمدل کملز مهمچنین  است.مربوطه  یهاسکیو ر ندهیآ ینیبشیو پ یصنعت بانکدار

 یحسابدار دگاهیاز د یریگمیکنترل و تصم ت،یریمد یبرا آمدابزار کار به عنوان تواند

 ه،یسرما تیشامل کفا ل کملز(. مد0،0810مورد استفاده قرار گیرد )پانرد تیریمد

 نسبت تیو حساس ینگینقد تیفیک ،یسودآور تیفیک ت،یریمد تیفیک ،ییدارا تیفیک

(. در میان ابعاد ذکر شده برای مدل کملز، 0،0801)خان و المکتومی بازار است سکیبه ر

ای بعد کیفیت مدیریت که در این پژوهش نیز بدان پرداخته شده، از اهمیت ویژه

به  مدیرانواکنش  زانی، متیریمد یاثربخش زانیماست. کیفیت مدیریت  برخوردار

ها، نحوه تیو مسئول فیوظا ضیبازار، نحوه تفوبینی و غیر قابل پیش  ریمتغ طیشرا

)کومار  کندیم یریگرا اندازه رهیجبران خسارت و شرح مشاغل و غ یهااستیس یطراح

کیفیت مدیریت مورد بررسی قرار گرفت. ای عوامل مؤثر بردر مطالعه .(6،0810و آالم
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های برتر بازرگانی در کشور هند بوده که ده نفر جامعه آماری این پژوهش اساتید مدرسه

به عنوان نمونه انتخاب شدند.  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که عواملی همچون 

فناوری  سیستم های کارمند، سود هر کارمند، هزینه هر فرد، کسب و کار در هر

نسبت هزینه عملیاتی، مدیریت مسئولیت دارایی،   اطالعات، سیستم کنترل داخلی،

ریسک اعتبار، ضد پولشویی، پیشرفت، مدیریت ریسک ارز از عوامل مؤثر بر بعد  مدیریت

(. در پژوهشی عملکرد 1،0808روند )چاترجی و دهایگودکیفیت مدیریت به شمار می

لز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بخش بانکداری بر اساس مدل کم

پژوهش نشان داد که هر شش بعد مدل کملز شامل کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، 

کیفیت مدیریت، سود، نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار از عوامل قابل توجه در 

بهبود  ارزیابی عملکرد بخش بانکداری به شمار رفته و توجه به بهبود این عوامل بر

کارایی و عملکرد بخش بانکداری تأثیر مثبت و معناداری دارد )سعید و 

های غنا با استفاده از مدل کملز مورد ای دیگر عملکرد بانک(.  در مطالعه0808همکاران،

 اریسود به عنوان عامل بسارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 

درصد در  رییگذارد، برجسته شده است. تغیم ریا در غنا تأثکه بر عملکرد بانک ه یمهم

همچنین نتایج شود.  یها مدر عملکرد بانک یدرصد 0020 شیدرآمد منجر به افزا

و  تیریمد کیفیتها ، ییدارا تیفی، کهیسرما تیکفا حاصل از این پژوهش نشان داد که

ای (. در مطالعه0،0813)بواتنگ دارد یقابل توجه ریتأث غنا یهابر عملکرد بانک ینگینقد

براساس  کملز های تجاری عراق با استفاده از مدلعوامل مؤثر بر بانک دیگر مهمترین

دهد که نشان می  بانک تجاری انجام شده است. نتایج این پژوهش ای از سیزدهنمونه

ریزی استراتژیک و عواملی همچون حاکمیت شرکتی، سیستم فناوری اطالعات، برنامه

دیریت ریسک اعتباری بر بعد کیفیت مدیریت در مدل کملز اثرگذار است )عباس و م

ای تأثیر عواملی همچون حاکمیت شرکتی، سیستم فناوری (. در مطالعه1،0813همکاران
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، سیستم کنترل داخلی و مدیریت ریسک اعتباری بر کیفیت مدیریت در مدل اطالعات

بر اساس بررسی و مرور (. 1132ن و همکاران،کملز مورد تأیید قرار گرفته است )احمدیا

مطالعات صورت گرفته در حوزه ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کملز، عوامل مؤثر بر 

 نشان داده شده است.  1کیفیت مدیریت شناسایی گردیده که به صورت جدول 

 کیفیت مدیریت عوامل موثر بر -(1)جدول 

 عوامل نویسندگان

(، )انگر 0880) 1(، سارکر0813همکاران ) (، عباس و1132) احمدیان

 (. 0811) 0و کوسا
 حاکمیت شرکتی

(، 1132) (، احمدیان1100(، جعفری و توحیدیان )1136اصل) قائمی

 (.0880سارکر )
 منابع انسانی

 هافرآیند (.0816) 1(، سینگ و سینگال0880(، سارکر )0810ایسالم )

(، )عباس و 1130) ( ، بزرگ اصل و همکاران1132احمدیان )

 (.  0880(، سارکر )0808(، چاترج و دهایگود )0813همکاران،

 

سیستم فناوری 

 اطالعات

(، عباس و همکاران 1132) (، احمدیان1136رمضانی و همکاران )

 (.0811(، دینسر و همکاران )0813)

برنامه ریزی 

 استراتژیک

( ،فتاحی 1130(، بزرگ اصل و همکاران )1132احمدیان )
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 عوامل نویسندگان

 (0811(، اونگور و کوسا )0808چاترجی و دهایگود )
هزینه به ازای هر 

 کارمند

چاترج و (، 1130) همکاران (، فتاحی و1136رمضانی و همکاران )

 (0811(، اونگور و کوسا )0808دهایگود )

های نسبت هزینه

 عملیاتی

 تحقیقشناسی روش  -3

. در بوده است یشیماپی ها،داده آوریو از نظر جمع یپژوهش از نظر هدف کاربرد نیا

این پژوهش، نخست، با مرور پیشینه پژوهش سیزده عامل موثر بر کیفیت مدیریت در 

گویه  11ای شامل ساس پرسشنامهصنعت بانکداری شناسایی شدند. سپس، بر آن ا

 1از  یبا اختصاص نمره اطراحی شد که پاسخ دهندگان میزان اهمیت هر عامل را 

به مفهوم بیشترین اهمیت  188، به مفهوم کمترین اهمیت و 1 کردند.مشخص  188ات

نفر از خبرگان صنعت بانکداری بوده اند که بر  18بوده است. نمونه آماری پژوهش، 

سال سابقه کار در صنعت بانکداری، تحصیالت کارشناسی  18رهای حداقل اساس معیا

گیری ارشد یا باالتر، و سمت سازمانی رئیس یا معاون شعبه، به روش گلوله برفی و نمونه

بانک  نفر(، 0ی )بانک مل نفر(، 1در دسترس از بین روسای شعب بانک های ملت )

انتخاب در شهر اصفهان  نفر( 1) دراتبانک صاو  نفر( 1) بانک سپهنفر(،  1ارت )تج

تا  18گیری بین قابل ذکر است که تعداد اعضای نمونه در رویکردهای تصمیم اند.شده

 پرسشنامه طریق از اطالعات آوری(. جمع1100نفر توصیه شده است )اصغرپور،  10

است.  شده استفاده روایی محتوایی از پرسشنامه روایی تضمین برای بوده و  یافتهساخت

 اعمال و اخذ بودن پرسشنامه مناسب مورد در دیگر تن دو و ناظر و راهنما استادان نظر

 نگاشت است. رویکرد اصلی این پژوهش، نگاشت شناختی فازی است. یک شده

 یـک بـرای تصـمیم عناصـر بـین موجود معلولی و علّی روابط از نمایشی شناختی،

 توصـیف را بررسی مورد حوزه متخصصان ضمنی دانش همچنین و بوده مسئله یا پدیده

نقشه شناختی توسعه یافته از چهار ماتریس به (. 1132فر و آذر،نماید )ضرغامیمـی
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ماتریس  ،)FZMS( 0موفقیت تماتریس فازی شد ، (IMS)1شرح ماتریس اولیه موفقیت

تشکیل شده است  (FMS) 0و ماتریس نهایی موفقیت  (SRMS)1قدرت روابط موفقیت

(. شایان ذکر است که متدولوژی فوق الذکر خود 0،0882رپیسو و همکاران -رودریگز)

شناختی فازی که اولین بار توسط اشنایدر  هایبرمبنای متدولوژی ساخت خودکار نقشه

گردیده و با این که در رویکرد رودریگوئز  (، ارائه شده است تدوین1336) 6و همکاران

گرافیکی عوامل کلیدی موفقیت  ژی برای ترسیم نقشه( متدولو0882رپیسو و همکاران )

همکاران قابل گسترش به حوزه توصیه شده است؛ اما با توجه به مدل مبنای اشنایدر و

 و همکاران براساس تحقیق رودریگوئز رپیسو در این قسمت از پژوهش.های متنوع است

شناختی  م نقشهآمده است به چگونگی انجا 1(، که فرایند انجام آن در شکل 0882)

 فازی پرداخته شده است.

 
 (2002)رودریگز ریپسو و همکاران، رویه ایجاد یك نقشه شناختی فازی -(1شکل )

 

                                                           
1 Initial Matrix of Success (IMS). 
2 Fuzzified Matrix of Success (FZMS) 
3 Strength of Relationships Matrix of Success (SRMS) 
4 Final Matrix Success (FMS) 
5 Rodriguez-Repiso et al.  
6 Shnaider et al. 
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 ((IMSداده ها )ماتریس اولیه موفقیت ) اکتساب

تعداد عوامل کلیدی  «n» است که در آن [n × m] یک ماتریس اولیه موفقیت ماتریس

تعداد افراد  «m» شود ونیز اطالق می یا متغیرهاها مفاهیم موفقیت است که به آن

نمایانگر اهمیتی است  ماتریس،   ijOها است. هر عنصر مصاحبه شده برای کسب داده

های تواند در پروژه در مقیاسی قائل است که م «i» مفهوم خاص برای «j » که فرد

زیرا این نتایج عوامل مختلف موفقیت در یک پروژه متفاوت باشد  مختلف و حتی برای

 بین صفر و یک به یک مجموعه فازی تبدیل خواهند شد. عناصر هایدر آینده با ارزش

 im, …, Oi2, Oi1O عناصربرداریiV  ردیف عوامل کلیدی موفقیت متعلق به با مرتبط 

 «i» ،(.0882ماتریس هستند )رودریگز ریپسو و همکاران 

 ((FZMSشده موفقیت ) ماتریس فازیعضویت ) ها و درجاتها: سقففازی سازی داده

ها هر عنصر شوند که در آنمی های فازی منتقلبه مجموعه iV بردارهای عددی

 .است iVخود بردار  با  iVبردار    ijOعنصر   مجموعه فازی مؤید میزان عضویت

های فازی  های بین صفر و یک، به شکل ذیل به مجموعهبردارهای عددی با ارزش

گردد. ارزش حداکثری در نهایت ماتریس فازی شده موفقیت تشکیل می تبدیل شده که

شود )رودریگز ریپسو و برای آن در نظر گرفته می iX 1 = را یافته و iVدر 

 :(؛ یعنی0882همکاران،

(1)  

 شود؛ : یعنیبرای آن در نظر گرفته می iX 0 = را یافته و iVارزش حداکثری در

(0)  

 ;شود؛ یعنیمی صفر و یک مشخص در بازه ی iVگر بردارنسبت تمامی عناصر دی

(1) 
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 .است iV  در بردار ijO درجه عضویت عنصر ij(OiX ( که در آن

 ((SRMSقدرت موفقیت ) شباهت میان مفاهیم و ارزیابی تضادها )ماتریس رابطه درجه

به  ها مربوطو ستون هااست. ردیف[n×n] قدرت موفقیت، یک ماتریس  رابطه ماتریس

 ماتریس نشانگر رابطه میان عامل ماتریس عوامل کلیدی موفقیت هستند و هر عنصر در

i و عامل j  است. همچنین ijS { بپذیرد. هر عامل -1و1ها را در بازه }تواند ارزشمی

 n شود که حاوی عناصر نشان داده می    iSیک بردار عددی کلیدی موفقیت به عنوان

  ”i“ی احتمالی میان دو مفهوم شده در نقشه است. سه رابطهبرای هر مفهوم نشان داده 

) ij(Sو“j”  (:0882)رودریگز ریپسو و همکاران، دارند وجود 

 > 0ijS  مستقیم )مثبت( میان مفاهیم مؤید علیت«i»  و«j»   است. این یعنی، افزایش

 شود.می«j»  باعث افزایش ارزش مفهوم «i»  ارزش مفهوم 

 < 0ij S معکوس )منفی( میان مفاهیم  یتنشانگر عل«i»  و«j»   ،است. این یعنی

 .شودمی«j»  باعث کاهش ارزش مفهوم«i»  افزایش ارزش مفهوم 

 = 0 ijS ای میان مفاهیم نشانگر این است که هیچ رابطه«i» و«j»    نیست؛ بنابراین، در

 که نشانگر ijS پارامتر مدنظر قرار بگیرند. عالمت سه باید ijS هایزمان تعیین ارزش

 با  «i»دهد مفهومکه نشان می ijS است. قدرت  «j»و   «i»وجود رابطه میان مفاهیم

  «i»مفهوم دهدگذارد و مسیر علیت که نشان میاثر می«j» چه قدرتی بر مفهوم 

 .شود و بالعکسمی  «j»باعث

 تعیین دوگانگی روابط

 با توجه به  .شونددیل میهای فازی تببه مجموعه FZMS در IMS عددی بردارهای

1V 2وV و  0 و 1 مرتبط با عوامل بردارهای)j(V1X  و) j(V 2X، درجات عضویت j در 

ای فزاینده هستند )رابطه مستقیم منحصراً دارای رابطه این بردارها  2Vو 1Vبردارهای

اصر اکثر عن برای تمام یا j (V2X ( مشابه با V1X)j( اگر S)0ij < .و 1و 2 میان مفاهیم
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ای کاهنده میان دارای رابطه منحصراً 2Vو 1Vمرتبط با دو بردار باشد؛ و بردارهای

یا اکثر عناصر مرتبط  تمام برای )j(V2X-1(( با مشابه  V1X)j(باشند و اگر 0 و 1مفاهیم

 (.0882است )رودریگز ریپسو و همکاران،  ijS 0>با دو بردار باشد آنگاه

 تعیین قدرت روابط

توجه به محاسبه شباهت میان این دو بردار،  با 2Vو 1Vمیان دو بردار رابطه نزدیکی

 این دو بردار است که توسط عنصر در ارتباط با 0 و 1مؤید قدرت رابطه میان مفاهیم 

 12Sنشان داده شده که در SRMS است. نزدیکی رابطه میان دو بردار مبتنی  شده ارائه

برای بردارهایی که به  .فاصله میان بردارها استمفهوم  بر فاصله میان دو بردار بر مبنای

دارای رابطه معکوس هستند، به محاسبه  طور مستقیم مرتبط هستند و آنانی که

ارتباط مستقیم باشند، آنگاه نزدیکترین  دارای 2Vو 1Vمتفاوتی نیاز است. اگر بردارهای

 .باشد j(V2) = Xj(V1X (است که زمانی   j(j=1, …, m)ها برای هررابطه میان آن

صورت زیر باشد)رودریگز ریپسو و  به 2Vو 1Vبردارهای jمیان عناصر فاصله jdاگر 

 :(0882همکاران،

(0)  
 باشد، 2Vو 1Vمیان بردارهای میانگین فاصله AD و

(0) 

 
 :شودمعادله نشان داده می میان دو بردار بر اساس این S نزدیکی یا شباهت

(6)  
 

 S = 1 مل ومؤید شباهت کاS = 0 اگر بردارهای.عدم شباهت است حداکثر درج نشانگر 

1V2وV ها مشابه با معکوس باشند آنگاه روش محاسبه شباهت میان آن رابطه دارای
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استثنا که در این مورد، معادله محاسبه فاصله میان عناصر مربوطه  مورد قبل است با این

 .است 2V و 1Vی معکوس با بردارهای دارای یک رابطه

(2) =jd 

و  (0()معادله )AD)  ی فاصله میانگین میان دو بردار معادالت باقیمانده برای محاسبه

نشانگر شباهت S = 1 در این مورد .مشابه هستند ((6)معادله ) ،(S) ها شباهت آن

البته در  .عدم شباهت معکوس کامل میان دو بردار است نشانگرS = 0 معکوس کامل و

های فازی شده که به عنوان مجموعه العه روابط میان بردارهای عددی ارائهزمان مط

ها کامل. احتمااًل آن و نه عدم شباهت شوند نه شباهت کامل قابل انتظار استنمایان می

برای هر جفت  .خاصی هستند درجه نمایانگر رابطه میان دو بردار بر اساس شباهت تا

کند که یکی میان دو بردار را دو بار محاسبه میپیشنهادی، شباهت  روش 2Vو 1Vبردار

مستقیم و دیگری بر مبنای رابطه معکوس است. درجه باالتر شباهت،  بر مبنای رابطه

)مثبت(   «j» و عوامل کلیدی  «i» عوامل کلیدی موفقیت مؤید دوگانگی رابطه میان

 فی شده درمعر  ij±S قدرت آن رابطه در تعریف ارزش مستقیم )یا منفی( معکوس و

SRMS ،(.0882است )رودریگز ریپسو و همکاران 

 ((FMS) عملکرد )شاخص نهایی موفقیت ارزیابی

های تواند دادههای مندرج در آن میبخشی از داده شد، تکمیل SRMS ماتریس وقتی 

عوامل کلیدی موفقیت ارائه شده در ماتریس مرتبط نیستند و  کننده باشد. همه گمراه

 ها و تبدیلها وجود ندارد. برای تجزیه و تحلیل دادهعلّی میان آن ههمیشه یک رابط

SRMS نیاز است که تنها شامل آن  به ماتریس نهایی موفقیت به یک نظر کارشناسی

میان عوامل کلیدی موفقیت  دسته از عناصر فازی عددی است که نمایانگر روابط عّلی

توان به دو بردار را می ،SRMS ریسها در ماتهستند. به هنگام تجزیه و تحلیل داده

نمایانگر روابط نزدیک ریاضی  توانندصورت متالقی با یکدیگر مرتبط دانست. بردارها می

به طور کامل  توانمی باشند و در عین حال به لحاظ منطقی، دو شاخص/ مفهوم را
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ت به راحتی به صور توانغیرمرتبط به یکدیگر دانست. این روابط نامتعارف را می

 (.0882)رودریگز ریپسو و همکاران، یی کردکارشناسی شناسا

 نمایش گرافیکی نقشه شناختی فازی

به صورت نقشه شناختی فازی، یک نقشه  نمایش گرافیکی ماتریس نهایی موفقیت

کند. در نمایش عوامل کلیدی موفقیت ترسیم می شناختی فازی هدفمند را برای ترسیم

 است. این ارزش نشان داردارای یک وزن عالمت«j»  و«i»  نهایی، هر فلش عوامل 

عامل و ارزش مندرج در  دهنده قدرت رابطه مستقیم یا معکوس عّلیت میان هر دو

 .است «j» ستون و «i» ماتریس نهایی موفقیت در سلول ارایه شده در ردیف

 های پژوهشیافته -1

  ام پذیرفتند:فازی، گام های زیر انج های شناختیبراساس فرآیند ایجاد نقشه

 هااکتساب داده 

کننده به سیزده عامل مورد سوال داده خبره مشارکت در ابتدا براساس امتیازاتی که ده

 .تشکیل گردید 0جدول  بودند ماتریس اولیه مطابق با

 (IMS)ماتریس اولیه  -(2جدول )
min max n10 n9 n8 n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1  

08 188 188 08 08 00 68 38 68 02 188 28 F1 

28 188 188 08 28 30 28 188 28 30 38 08 F2 

08 188 28 28 18 00 18 188 08 08 20 08 F3 

08 188 28 188 20 68 188 188 30 08 30 188 F4 

08 188 28 188 68 28 28 188 68 08 28 08 F5 

00 188 188 188 00 32 68 188 28 38 08 68 F6 

08 188 08 08 10 00 08 28 08 188 188 08 F7 

08 188 08 08 30 28 08 08 28 08 08 08 F8 

08 188 68 38 08 08 60 08 08 28 188 68 F9 
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min max n10 n9 n8 n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1  

18 188 28 68 28 28 18 188 08 08 38 18 F10 

08 188 188 08 08 00 20 188 60 08 28 68 F11 

10 188 188 08 20 38 08 188 28 68 08 10 F12 

08 188 188 20 60 08 08 08 12 30 28 08 F13 

-عامـل و سـتون 11به ترتیب شامل 0جدول  الزم به توضیح است که سطرهای ماتریس

پرسش درخصوص امتیاز هریک از این  های ماتریس شامل پاسخ هریک از ده خبره مورد

 .عوامل است

  (FZMS) هافازی سازی داده

 یا یح است حد پاییندست آمده که الزم به توض در ادامه ماتریس فازی شده عوامل به

min یا  و حد باالی max هایی کلیه پاسخ با این وصف .ها درنظر گرفته شدبرای پاسخ

نظر گرفته  در )min( بودند معادل صفر min که متضمن امتیازهایی برابر یا زیر

لحاظ شدند.  max)(  برابر با یک max های برابر یا بیشتر ازشدند و کلیه پاسخ

1X دهد. به عنوان مثال برای محاسبهنشان می ماتریس فازی شده عوامل را 1جدول 

 )11(O 11 منظور ازo شودعمل می به شرح ذیل نظر خبره اول در مورد عامل اول: 

50) =.4-50)/ (100-) = (7011(O 1X 

 (FZMS)ماتریس فازی شده عوامل  -(3جدول )
n10 n9 n8 n7 n6 n5 n4 n3 n2 n1  

1 6/8 8 2/8 0/8 0/8 0/8 20/8 1 0/8 F1 

1 111/8 8 011/8 8 1 8 011/8 666/8 111/8 F2 

600/8 600/8 100/8 110/8 100/8 1 00/8 00/8 602/8 8 F3 

0/8 1 0/8 0/8 1 1 3/8 8 3/8 1 F4 

0/8 1 0/8 0/8 0/8 1 0/8 6/8 0/8 8 F5 

1 1 8 300/8 020/8 1 000/8 010/8 616/8 020/8 F6 

00/8 8 102/8 110/8 00/8 600/8 00/8 1 1 120/8 F7 
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8 101/8 1 000/8 101/8 101/8 000/8 8 202/8 8 F8 

111/8 011/8 666/8 666/8 016/8 666/8 8 0/8 1 111/8 F9 

021/8 000/8 021/8 021/8 8 1 110/8 211/8 002/8 8 F10 

1 666/8 8 801/8 001/8 1 016/8 166/8 0/8 111/8 F11 

1 630/8 610/8 006/8 826/8 1 018/8 100/8 630/8 8 F12 

1 602/8 060/8 8 120/8 20/8 312/8 312/8 600/8 00/8 F13 

 (SRMS) میان مفاهیم و ارزیابی تضادها درجه شباهت

یک از عوامل  دهد. در این ماتریس ارتباط هرماتریس قدرت روابط را نشان می 0 جدول

 12AD محاسبه با یکدیگر نشان داده شده است. به عنوان مثال برایسیزده گانه تحقیق 

  :شودبه شرح ذیل عمل می نظر ده خبره نسبت به عامل اول به عامل دوم

 (SRMS)ماتریس قدرت روابط -(1جدول )

13 12 11 10 9 8 2 6 5 1 3 2 1  

26/8 22/8 21/8 26/8 20/8 2/8 20/8 00/8 63/8 02/8 03/8 00/8  1 

21/8 20/8 00/8 20/8 0/8 60/8 00/8 01/8 06/8 60/8 21/8  00/8 2 

20/8 01/8 0/8 01/8 02/8 61/8 01/8 20/8 00/8 00/8  21/8 03/8 3 

03/8 61/8 00/8 21/8 06/8 6/8 60/8 01/8 03/8  00/8 60/8 02/8 1 

00/8 00/8 00/8 26/8 20/8 60/8 06/8 20/8  03/8 00/8 06/8 63/8 5 

20/8 22/8 26/8 01/8 0/8 21/8 00/8  20/8 01/8 20/8 01/8 00/8 6 

00/8 00/8 03/8 02/8 20/8 6/8  00/8 06/8 60/8 01/8 00/8 20/8 2 

63/8 06/8 20/8 01/8 00/8  6/8 21/8 60/8 6/8 61/8 60/8 2/8 8 

21/8 03/8 61/8 20/8  00/8 20/8 0/8 20/8 06/8 02/8 0/8 20/8 9 

21/8 01/8 00/8  20/8 01/8 02/8 01/8 26/8 21/8 01/8 20/8 26/8 10 

26/8 21/8  00/8 61/8 20/8 03/8 26/8 00/8 00/8 0/8 00/8 21/8 11 

26/8  21/8 01/8 03/8 06/8 00/8 22/8 00/8 61/8 01/8 20/8 22/8 12 

 26/8 26/8 21/8 21/8 63/8 00/8 20/8 00/8 03/8 20/8 21/8 26/8 13 
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AD= ( )+ ( )+ ( )+ ( )+ 

( )+ ( )+ ( )+ ( ) /10=0.139 

S=1-0.139=0/86 

عضو گردید. اعضای گروه  1تشکیل گروه کانونی با  برای تشکیل ماتریس پایانی اقدام به

صنعت بانکداری شهر اصفهان هستند که براساس  از خبرگانتن  1کانونی متشکل از 

تحقیق حذف و جهت علی روابط نیز تعیین  معنا میان عواملنظر آنان ارتباطات بی

نشان داده  0 و نمودار نقشه شناختی فازی در شکل 0جدول گردید. نتیجه بررسی در 

 : شده است

 FCMماتریس نهایی  -(5جدول )
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    20/8+ 

 20/8+ 

00/8+ 

63/8+ 

 شرکتی تحاکمی    
    

0/8+ 

 انسانی منابع        
20/8- 

01/8- 

0/8+ 

   01/8+ 

20/8+ 

 ها فرایند     

      

60/8+ 

01/8+ 

  00/8+ 

 فناوری اطالعات سیستم  

         03/8+ 

00/8+ 

06/8+ 

 ریزی استراتژیک برنامه 

   01/8+ 

 21/8+ 

00/8+ 

 کنترل داخلی سیستم      

   02/8+ 

 از پولشویی تناباج         
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   01/8+ 

 ریسک اعتباری مدیریت         

      20/8+ 

 سازمانی فرهنگ      

21/8- 

01/8- 

00/8+ 

 بدهی دارایی مدیریت          

26/8- 

 به ازای هر کارمند سود            

26/8- 

            

به ازای هر  هزینه
 کارمند

             

های هزینه نسبت
 عملیاتی

 

  
 فازی نمودار نقشه شناختی -(2شکل )
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 عاملهر  یوابستگ یزانقدرت نفوذ و م یه، بر پا MICMAC یلو تحل یهتجز در ادامه

ساخته است. به را فراهم  عواملاز  یکمحدوده هر  یشترب یشکل گرفته و امکان بررس

. ، نخست، باید ماتریس دسترسی اولیه را تشکیل دادMICMACمنظور انجام تحلیل 

دهد. با توجه به نمودار نقشه این ماتریس، اثرات مستقیم عوامل بر یکدیگر را نشان می

نمایش داده شده است، ماتریس دسترسی استخراج شده و  0شناختی فازی که در شکل 

 آمده است.  6در جدول 

 ماتریس دسترسی اولیه -(6جدول )

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 

F1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 

F2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

F3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

F4 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

F5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

F6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

F7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

F8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

F9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

F10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

F11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

F12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

F13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

شود. در حقیقت سپس، ماتریس دسترسی نهایی، با استفاده از نظریه اویلر، تشکیل می

 (.2کند )جدول اظ میاین ماتریس، روابط غیرمستقیم بین عوامل را نیز لح
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 ماتریس دسترسی نهایی -(2جدول )

 F1
 

F2
 

F3
 

F4
 

F5
 

F6
 

F7
 

F8
 

F9
 

F1
0

 

F1
1

 

F1
2

 

F1
3

 

وذ
 نف

ت
در

ق
 

F1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

F2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

F3 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

F4 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 

F5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

F6 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 7 

F7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 5 

F8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 

F9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

F10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 

F11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

F12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

F13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

میزان 

 وابستگی
1 1 1 1 2 4 5 5 3 7 8 8 10   

در پایان، قدرت نفوذ و میزان وابستگی هر عامل، به ترتیب از مجموع سطر و مجموع 

 آید.  ستون مربوط به آن عامل در ماتریس دسترسی نهایی، بدست می

-نشان میریت عوامل موثر بر کیفیت مدیرا برای  MICMAC تجزیه و تحلیل 1شکل 

 دهد.
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 Mic Macتحلیل  -(3شکل )

 گیریبحث و نتیجه -5

اقتصادی کشور از  رشد و بهبود در هاهمچون بانک یو اعتبار یامروزه مؤسسات مال

 نیاز مهمتر یکیبه  هاعملکرد بانک یابیمنظور ارز نیهم بهای برخوردارند. اهمیت ویژه

جام این پژوهش ارائه الگویی برای . هدف از انشده است لتبدی رانیمد هایتیفعال

های مهم و مؤثر در مدل تحلیل عوامل مؤثر بر کیفیت مدیریت به عنوان یکی از شاخص

ها است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کملز به منظور ارزیابی عملکرد بانک

-برنامه»، «سیستم فناوری اطالعات»، «هافرآیند»، «منابع انسانی»، «حاکمیت شرکتی»

مدیریت ریسک »، «اجتناب از پولشویی»، «سیستم کنترل داخلی»، «ریزی استراتژیک

» ، «سود به ازاء هر کارمند»، «مدیریت دارایی بدهی»، «فرهنگ سازمانی»، «اعتباری

از عوامل اثرگذار بر کیفیت « های عملیاتینسبت هزینه»و « هزینه به ازاء هر کارمند
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-یم یشرکت تیحاکمه نتایج حاصل از نقشه شناختی فازی، مدیریت هستند. با توجه ب

از جمله فرهنگ  هاییبتواند به هدفآن سازمان  قیطر ازکند تا فراهم را  یساختار تواند

موثر و قابل اجرا و  کیکارآمد، برنامه استراتژ یکنترل داخل ستمیس ح،یصح یسازمان

ده به مطالعات صورت گرفته توسط که نتایج ذکر ش برسد ییاز پولشو یعار یطیمح

( مطابقت دارد. همچنین نتایج 0810) 0و کوتوپیس و پاپا (0882) 1لوپیس و همکاران

سازمان است  یمنابع انساناشت نقشه شناختی فازی نشان داد که گحاصل از رویکرد ن

 یانیکمک شا کیاستراتژ هایبرنامه حیصح یبه اجرا تواندیو م شکل دادهکه فرهنگ را 

 0( و یاویتز0808) 1که نتایج به دست آمده با مطالعات صورت گرفته توسط پاولوا کند

های مربوط به رویه ها ومنابع انسانی، با همسویی با سیاست( مطابقت دارد. 0810)

-و کیفی می فعالیت کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمان باعث نیل به اهداف کمی

 ، نه تنها رویکردی از روی سودآوری به مدیریتشود. کیفیت مدیریت منابع انسانی

 کارکنان است بلکه رویکردی ویژه به روابط کارکنان با تاکید بر تعهد و دو سویه بودن

 آن است. 

به عمل آمده توسط همین پژوهش مدیریت درست فرآیندها  هایطی بررسی

اری از هرگونه کنترل داخلی و در نتیجه ایجاد محیطی ع سیستم عملکرد منجر به بهبود

هایی همچون هزینه به ازای هر کارمند سود، کاهش هزینه پولشویی و در نهایت افزایش

  شود.وری میافزایش نرخ بهره های عملیاتی وو نسبت هزینه

ها، ریزی استراتژیک بر فرآیندتوان به تأثیر برنامهاز دیگر نتایج این پژوهش می

 0اره کرد که با مطالعات صورت گرفته توسط گانوانفناوری اطالعات و منابع انسانی اش

ریزی استراتژیک، آنجا که برنامه . از( مطابقت دارد0801سارا و همکاران )( و 0813)

کردن و کمک به صحیح مدیریت تاثیر به سزایی بر کیفیت مدیریت دارد، این عامل با

                                                           
1 Llopis et al. 
2 Koutoupis & Pappa 
3 Pavlova 
4 Yavitz 
5 Gunawan 
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-سانی و فرایندها تالش میمنابع ان وری باال به سیستم فناوری اطالعات،اجرایی با بهره

هایی است ها و روشسیستم کنترل داخلی، سیاستکند تا آینده سازمان را ترسیم کند. 

از آنجا  آید.می های سازمانی به وجودکه برای تأمین اطمینان نسبی از دستیابی به هدف

وان عن تواند بهکه سیستم کنترل داخلی، تاثیر قدرتمندی بر کیفیت مدیریت دارد، می

ریسک اعتباری را  تواندعامل با کنترل دقیق می یک سد در برابر پولشویی باشد. این

ها را به منظور دارایی استراتژی مدیریت بدهی تدوین و اجرای کاهش داده و همچنین با

زمان و با کمترین هزینه ممکن در میان مدت و  تأمین منابع مورد نیاز در کمترین

پولشویی رشد  شویی، اثر مهمی بر اقتصاد کشور دارد، زیراپول بلندمدت، کمک کند.

ها هسته اصلی شبکه حفاظت از از آنجا که بانک دهد.اقتصادی را تحت تاثیر قرار می

کارایی یک نظام ضدپولشویی به میزان زیادی بستگی به  سیستم مالی هستند، بنابراین

منجر به بهبود مدیریت بدهی  پولشویی دارد که در نتیجه ها در مبارزه باکوشش بانک

 شود. ها میدارایی

نشان داد که حاکمیت شرکتی به  Mic Macنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 

عنوان تأثیرگذارترین عامل از میان عوامل مؤثر بر کیفیت مدیریت شناخته شده است. 

حاکمیت »همچون  هاییتوان دریافت که عاملمیMicMac با توجه به تحلیل 

 در« سیستم کنترل داخلی»و « سیستم فناوری اطالعات»، «فرآیندها»، «یشرکت

)قدرت  محدوده نفوذ یا مستقل قرار دارند، یعنی این عوامل از وابستگی کم و هدایت باال

 پذیری کم ازگذاری باال و تاثیرباشند به عیارتی دیگر تاثیرنفوذ زیاد( برخوردار می

، «تراتژیکریزی اسبرنامه»، «انسانی منابع»های ملعا .ها استهای این متغیرویژگی

در قسمت خود « سازمان فرهنگ»و « مدیریت ریسک اعتباری»، «اجتناب از پولشویی»

هدایت کمی  اند، یعنی این عوامل از میزان وابستگی و قدرتمختار قرار گرفته

 ی مدیریتهاعامل .شودبرخوردارند و این عوامل باعث تغییرات جدی در سیستم نمی

 هایها، سود به ازاء هر کارمند، هزینه به ازاء هر کارمند و نسبت هزینهبدهی دارایی

 اند، یعنی این عوامل دارای وابستگی قوی وهای وابسته قرار گرفتهعملیاتی جزء متغیر
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 .گذاری کمی دارندها اصوال تاثیر پذیری باال و تاثیرهدایت ضعیف هستند این متغیر

ها از وابستگی دهد که این متغیرهای پیوندی را نشان مینمودار متغیر این قسمت دیگر

ری این گذاری و تأثیرپذیهدایت باالیی برخوردار است به عبارتی تأثیر باال و قدرت

ها باعث تغییرات اساسی در باالست و هر تغییر کوچکی بر روی این متغیر ها بسیارمعیار

یچ کدام از عوامل در این قسمت از نمودار قرار نگرفته شود. در این پژوهش هسیستم می

شود در تحقیقات آتی عوامل است. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاد می

، «کفایت سرمایه»، «کیفیت دارایی»های دیگر مدل کملز شامل مؤثر بر شاخص

ی قرار گرفته مورد بررس« حساسیت به ریسک بازار»و « کیفیت نقدینگی»، «سودآوری»

های بکاررفته در مدل کملز را بهبود بخشید تا از این طریق و قابلیت استفاده از شاخص

 قرار داد.  مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل ها را به صورت دقیق و کارآتر بتوان عملکرد بانک

ی آماری در توان به انتخاب نمونههای این پژوهش میاز جمله محدودیت

امکان تعمیم نتایج اشاره کرد. خبرگان انتخاب شده محدود به شهر  دسترس و عدم

اند. به اصفهان بوده و همگی در شعب بانک های دولتی شهر اصفهان فعالیت داشته

و  یخصوص یبانک ها یکموضوع پژوهش به تفکپژوهشگران آتی توصیه می شود 

مدل با استفاده از  ینا یتجرب یشآزما. همچنین، گردد یسهمقا یجانجام و نتا یدولت

 .می تواند مورد توجه پژوهشگران آتی باشد یساختار تمعادال یساز مدل یکردرو

 فهرست منابع

ها در شبکه بانکی طراحی سیستم رتبه بندی نظارتی بانک (، 1132) احمدیان، اعظم 

 .2-11، (00)06، های اقتصادیها و سیاستپژوهش ، کشور )با رویکرد کملز(

بر  های خصوصی ایرانبندی بانک(، رتبه1136قاسم پور، شیوا ) ؛رحسینارضاء، امی

 اساس مدل کملز با استفاده از رویکرد ترکیبی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و آراس، 

 .33-110، (10)0، مدیریت مالی راهبرد
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ها با نگرش تحقیق در گیری گروهی و نظریه بازیتصمیم(، 1100اصغرپور، محمدجواد )

 ، تهران: دانشگاه تهراناتعملی

 یمنابع انسان تیریمد تیفیک یبررس، (1100) اهلللیخل ان،یدیتوح ؛یمصطف ،یجعفر

 .61-31، (0)1 ،یمشهد پژوهمشهد و عوامل موثر بر آن،   یشهردار

 یابیارائه مدل ارز، (1136) عصمت وشو،ی یمحمد ؛محمد زاده،یخراشاد ؛یمهد ،یرمضان

 فصلنامه ،کملز هایبا استفاده از شاخص رانیمنتخب ا هایسالمت بانک ینبیشیو پ

 .01-20، (00)00 ،یاقتصاد هایاستسی و هاپژوهش

 یابی(. ارز1130) محمدرضا ،ینیام ؛غالمرضا ،یریام یمانیسل ؛سمانه ،یعسکر یصادق

 یپوشش لیبر تحل یمبتن یبیشاخص ترک یطراح ،یدولت ایهعملکرد شعب در بانک

 .00-188 ،0شماره  ،یدولت یحسابدار)مورد مطالعه: بانک مسکن(،  هیچند ال هایداده

در ساختار  ینگاشت شناخت وهیبر ش یلیتحل، (1131آذر، عادل ) ؛فرد، مژگان یضرغام

(، 3و 0)1 ،یفصلنامه مطالعات رفتار سازمان، یمطالعات سازمان یفکی هایبندی داده

100-103. 

سالمت بانکی بر سودآوری  ریتأث، (1130طاهره )جاهد،  ؛رضایی، مهدی ؛فتاحی، شهرام

 .03-08 (، 16)0، راهبرد مدیریت مالیپانل آستانه،  ونیرگرس کردی: روتجاری هایبانک

مهدی  ،یمیابراه ؛محمدحسن ا،یسرو عل یمیابراه ؛محمدجواد ،یمیسل ؛واشی پور،قاسم

با استفاده از  یانکسالمت و ثبات نظام ب یابیارز ارهاییمع لیو تحل هیتجز، (1136)

 .31-111، (0) 2 ،تیریدر مد یمطالعات کم هینشر، متلید کیتکن

 یدر نظام بانکدار تیریمد تیفیعوامل موثر بر ک یبررس، (1136) یاصل، مهد یقائم

 نیسوم، یعال التیتحص یباتجربه و دارا یانسان یرویبر نقش ن دیبا تاک رانیا یاسالم

مدبر،  تیریمد یموسسه پژوهش ،یعلوم انسان و تیریمد هایپژوهش یمل شیهما

https://www.civilica.com/Paper-IICMO03-IICMO03_477.html . 
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جهت سنجش  ی(. ارائه مدل1130)عصومه م ،یمحمد ؛سفندیارا ،یکله بست انیملک

. یشرکت تیکملز و حاکم یهابا درنظر گرفتن شاخص رانیا یدر بانکدار یسالمت مال

 .100-101، 1شماره ،)دانش و توسعه( یلما ،یاقتصاد پول

(. ارائه مدل 1088شهناز ) زاده،بینا ؛دریح دیس ،ینیفخرالد ریم ؛مقدم، مرجان یمحمد

)مورد مطالعه: بانک رفاه(،  یعملکرد در صنعت بانکدار یابیارز هایشاخص یتعامل

 .11-12، (10)، کارافن یفصلنامه علم
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