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چکیده 
در محیط متالطم امروزی ،سازمانها برای حفظ بقای خود نیاز بسیاری بهنظام ارزیابی عملکرد دارند.
برای ارزیابی عملکرد در سازمانها ابزارها و مدلهای مختلفی در مبانی نظری مربوطه ارائه شدهاند که
هر یک مزایا و معایبی دارند .در میان آنها محبوبیت کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد ،به دلیل
درنظرگرفتن شاخصهای مالی و غیرمالی ،رو به افزایش است؛ اما این رویکرد دارای محدودیتهایی
است .برای مثال ،این رویکرد تعامالت را بهصورت یکطرفه در نظر میگیرد ،تأخیر زمانی بین علت و
معلول را در نظر نمیگیرد و ابزاری برای اعتبارسنجی شاخصها و انتخاب آنها ندارد .در این پژوهش
سعی شده است تا با بهرهگیری از روش پویاییشناسی سیستم در کارت امتیازی متوازن در یک مطالعه
موردی که یک شعبه بانک است ،بر محدودیتهای نظام ارزیابی عملکرد کارت امتیازی متوازن غلبه
شود و تأثیر سیاستها بر عملکرد شعبه موردبررسی قرار گیرد .برای این منظور پس از بررسی شرایط
واحد موردمطالعه (متغیرها و روابط بین آنها) ،نظام ارزیابی عملکرد با نرمافزار ونسیم شبیهسازیشده و
چهار سیاست تعریف شد .با استفاده از روش تسلط ،بهترین سیاست انتخاب شد و پسازآن با توجه به
نتایج ،پیشنهادهایی برای بهبود شاخصهای ارزیابی عملکرد در موردمطالعه ارائه شده است.
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.1مقدمه 

هر سازمان بهمنظور آگاهی از میزان مطلوبیت فعالیتهای خود ،بهخصوص در محیطهای
پیچیده و پویا ،نیاز بسیاری بهنظام ارزیابی عملکرد دارد؛ از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی
و کنترل در یک سیستم بهمعنای عدمبرقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی
میشود که پیامدهای آن کهولت و درنهایت مرگ سازمان است [ .]2بهمنظور ارزیابی عملکرد در
سازمانها ابزارها و مدلهای مختلفی در مبانی نظری مربوط ارائهشدهاند که هر یک مزایا و
معایبی دارند؛ اما در میان آنها کارت امتیازی متوازن ،بهدلیل مزایایی مانند ایجاد توازن بین
متغیرهای مالی و غیرمالی ذینفعان داخلی و خارجی ،نسبت به دیگر روشهای ارزیابی عملکرد
برتری دارد.
رویکرد کارت امتیازی متوازن در ابتدا سیستمی به نظر میرسد؛ ولی این رویکرد تعامالت را
بهصورت یکطرفه در نظر میگیرد؛ درنتیجه ظرفیت الزم برای درنظرگرفتن عناصر کلیدی
ساختار سیستمی ،مانند حلقههای بازخور و تأخیر زمانی بین علت و معلول را ندارد .همچنین
کارت امتیازی متوازن ،ابزاری برای اعتبارسنجی شاخصها و انتخاب آنها ندارد؛ زیرا معیارهای
کارت امتیازی متوازن بر اساس توافق میان ذینفعان انتخاب میشود .بهعالوه فرض میشود که
ارائه تصمیم بر اساس اطالعات کارت امتیازی متوازن به بهترین تصمیم منجر میشود؛
درحالیکه ممکن است چنین نباشد و نیز مدیران نمیتوانند فرضیههای خود را بهصورت پویا
بررسی کنند [ .]13با تلفیق رویکرد کارت امتیازی متوازن با رویکردپویاییشناسی سیستم این
کمبودها جبران میشود .چارچوب کارت امتیازی متوازن پویا اجازه میدهد که مدیران یک مدل
کمّی از کل سیستم کسبوکار ارائه دهند که میتواند بهطور شفاف و صریح اثرات بازخوردها و
تأخیرها را بررسی کند .مدلهای کمّی میتواند با دقت بیشتری آزمایش و اعتبارسنجی شود و به
مدیران شانس آزمایش استراتژیهای درنظرگرفتهشده (حتی سیاستهای نامعمول) را در جهان
مجازی میدهد .از این گذشته اجرای تحلیل حساسیت برای تغییرات در مرزهای مدل انتخاب
مقیاس صحیحی از تحلیل را ممکن میسازد [.]14
در این پژوهش سعی بر این است که محدودیتهای استفاده از کارت امتیازی متوازن از
دیدگاه سیستمی موردبحث قرار گیرد و کاربرد پویایی سیستم ،بهعنوان ابزاری برای افزایش
اثربخشی کارت امتیازی متوازن در یک مطالعه موردی که یک شعبه بانک است ،ارائه شود.
درصورتیکه سیستم ارزیابی عملکرد شعبه بانکبا رویکردپویاییشناسی سیستم مدلسازی شود
میتوان تأثیر متغیرهای مختلف را بر یکدیگر بررسی کرد و سناریوهای مختلف را باهدف تعیین
و انتخاب سیاستها و استراتژیهای مناسب ،آزمایش کرد و از میان آنها سیاست بهینه را
انتخاب کرد .این در حالی است که اگر مدلسازی انجام نشود سیاستگذاری در یک بخش
عملکرد میتواند موجب ضرر به بخش دیگر شود؛ درحالیکه بانک مایل است تا کل عملکرد خود
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را با توجه به روابط بین بخشهای مختلف عملکردی افزایش دهد؛ بنابراین این پژوهش بهدنبال
طراحی مدل پویای بانک در سطح شعبه ،بهعنوان یک موردمطالعه ،در جهت تبیین روابط بین
شاخصهای عملکردی آن و تأثیر سیاستها در کل سیستم است .موردمطالعه بانک در سطح
شعبه تاکنون در مطالعات انجامشده در زمینه کارت امتیازی متوازن با رویکردپویاییشناسی
سیستم مورد ارزیابی عملکرد واقع نشده است و از طرفی در هیچ یک از پژوهشهایانجامشده
انتخاب شاخصها به شیوهای مستند و علمی صورت نگرفته است؛ درحالیکه در این پژوهش
ابتدا جستوجوی زیادی در میان کارهای مشابهانجامشده است و سپس از میان آنها
شاخصهایی که نخست ،اهمیت بیشتری با روش سلسلهمراتبی فازی و نظر خبرگان در هر یک
از ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن داشته و دوم ،امکان جمعآوری دادههای آن وجود داشته
است ،انتخابشدهاند؛ زیرا درنظرگرفتن همه شاخصها پیچیدگی زیادی در مدل ایجاد میکند و
عمالً شبیهسازی را غیرممکن میسازد .این پژوهش از نظر نوع انتخاب شاخصها ،تعیین ارتباط
بین آنها ،فرموله کردن آنها در نمودار انباشت و جریان و لحاظ آنها در سطح شعبه بانک به
پیشینه پژوهش کمک کرده است.

.2مبانينظریوپیشینهپژوهش 

کارت امتیازی متوازن .در اوایل دهه  ،1990کاپالن و نورتن ،طرحی پژوهشی در مورد 12
شرکت برتر آمریکایی آغاز کردند و روشهای ارزیابی عملکرد آنها را موردمطالعه قراردادند.
نتایج این پژوهشهانشان داد که شرکتهای موفق برای ارزیابی عملکرد خود فقط از
شاخصهای مالی استفاده نمیکنند .آنها نتایج پژوهش را در سال  1992در مجله «مدیریت
هاروارد» منتشر کردند .آنها استفاده مستقیم از شاخصهای مالی را برای ارزیابی عملکرد کنار
گذاشتند و بهجای آن رویکردی یکپارچه دارای مجموعهای از شاخصهای مالی و غیرمالی ارائه
کردند که با عنوان «کارت امتیازی متوازن» شناخته شد [.]12
1
پژوهشها نشان میدهد که رویکرد کارت امتیازی متوازن  ،حرکت قابلتوجهی در عمل
همانند مباحث نظری آن داشته است؛ بهطوریکه تخمین زده میشود که  60درصد از 1000
شرکت ثروتمند ایاالتمتحده از مفهوم کارت امتیازی متوازن یا خانوادهای از آن برای ارزیابی
عملکرد خود استفاده میکنند [ .]9
همانطور که در شکل  ،1مشاهده میشود ،کارت امتیازی متوازن اولیه شامل چهار شاخص
مالی ،رضایت مشتری ،فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری است که این چهار شاخص از دید
نیلسن و نیلسن ( ،)2008بهاین صورت تعریف میشوند :وجه مالی ،استراتژی برای رشد ،سوددهی
1. Balance ScoreCard
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و ریسک از دید سهامداران است .وجه مشتری ،استراتژی برای ارزشآفرینی و تمایز از دید
مشتریان است .وجه فرآیندهای داخلی ،اولویتبندی تجارتهای مختلف است که باعث رضایت
مشتریان و سهامداران میشود ودرنهایت وجه یادگیری و رشد ،اولویت برای ایجاد حمایت از
تغییر سازمانی ،نوآوری و رشد است .در صورت نیاز میتوان دیدگاههایی نظیر دیدگاه توسعه
فیزیکی ،تجهیزات و دیدگاه کارکنان را بهطور مجزا به کارت امتیازی متوازن افزود [.]18

شکل  .1عناصر کارت امتیازی متوازن []17



ييشناسي سیستم .پویایی سیستم روشی برای مطالعه ،تحلیل ،مدلسازی و بهبود
پويا 
سیستمهای پویای اقتصادی ،اجتماعی و مدیریتی با استفاده از دیدگاه بازخوردی است [ ]6که به
شکل امروزی در سال  1961توسط جی فارستر در «مؤسسه فناوری ماساچوست مطرح» شد.
پویایی سیستم بر پایه سه رشته علمی شکلگرفته است :مدیریت سنتی سیستمهای
اجتماعی؛ نظریه بازخوردی یا سایبرنتیک و شبیهسازیرایانهای .هدف اصلی روش پویاییشناسی
سیستم ،حصول بینشی عمیق در چگونگی کارکرد سیستمها است؛ بنابراین در طراحی مجدد
سیستم بهمنظور بهبود سیاستها در زمینه سیستم موردبررسی ،کمک بسیار خوبی است [.]26
شبیهسازی پویایی سیستم بر درک روابط پیچیدۀ میان عناصر مختلف موجود در سیستم،
متکی است .این درک از طریق ایجاد مدل حاصل میشود تا بتواند رفتار سیستم را درگذر زمان
شبیهسازی و کمّیسازی کند .این روششناسی دارای دو فاز کلی ،یکی تحلیل کیفی (ساخت
مدل) و دیگری شبیهسازی کمّی مدل ساختهشده ،است [.]17
بهطور خالصه ،مدل پویایی سیستم ،ساختار ،جریانهای اطالعاتی و سیاستهای سیستم را
در قالب مدلی رایانهای مبتنی بر ساختار سایبرنتیکی یا همان بازخوردهای علّت و معلولی سیستم،
سازماندهی میکند [ .]26
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تمرکز اصلی این روششناسی بر درک سیستم است و همه گامهای آن بهدنبال حصول این
درک است .ازنظراسترمن ( ،)2002مراحل انجام این روششناسی برای مدلسازی پویایی سیستم
بهترتیب عبارتاند از:
 .1تعریف مسئله؛
 .2توسعه و ایجاد یک فرضیه پویا برای تشریح آثار مسئله؛
 .3ساختن یک مدل شبیهسازیشده از سیستم؛
 .4آزمون مدل برای کسب اطمینان از درستی عملکرد آن در دنیای حقیقی؛
 .5حصول نتایج [.]24


مروریبرپژوهشهایپیشین .آکرامان و ارکات ( ،)2005یک مطالعه موردی در صنعت بیمه
در کشور هلند انجام دادندو در آن از یک مدل دومرحلهای برای غلبه بر مشکالت اجرای کارت
امتیازی متوازن استفاده کردند .در این پژوهش گروه مدیریتیپس از بهدستآوردن مدل ذهنی
مدیران ،نمودار علّی حلقوی و شاخصها را تعیین کردند .در مرحله دوم با دادههای کلیدی شرکت
اسکلت نمودار علّی حلقوی را پر کردند که این دادهها از دو مدیر حاضر در گروه مدیریتی بهدست
آمد [.]4
نیلسن و نیلسن ( ،)2008با استفاده از رویکردپویاییشناسی سیستم در یک مطالعه موردی در
یک شرکت بینالمللی و جهانی صنعت الکترونیک در سوئد توانستند تأخیرهای زمانی بین
شاخصهای کارت امتیازی متوازن را نشان دهند .مدل آنها شامل پنج جنبه است و شاخصهای
مالی و غیرمالی را دربرمیگیرد [.]18
بیانچی و مونتماگیر ( ،)2008برای بهبود برنامهریزی و طراحی استراتژی در یک سازمان آب
در ایتالیا که یک سازمان دولتی بود از رویکرد کارت امتیازی متوازن و روشپویاییشناسی سیستم
استفاده کردند .آنها مدل ذهنی مدیران را به یک مدل علّی حلقوی تبدیل کردند .نتایج نشان
داد که استفاده ازپویاییشناسی سیستم بهطور موفقیتآمیزی آموزش مدیران و توانایی شناسایی
روابط علّی میان اهرمهای سیاست و عملکرد شرکت را افزایش میدهد و استراتژی با سهامداران
ارتباط بهتری برقرار میکند [.]7
افشارکاظمی و پناهی ( ،)1393به شبیهسازی دینامیکی «بانک سامان» با رویکرد کارت
امتیازی متوازن پرداختند .آنها ابتدا در هر یک از چهار نظر شاخصهای خود را تعریف کردند و
سپس در هر بخش به مدلسازی پرداختند و بعد از اعتبارسنجی مدل به تحلیل سناریوهای خود
پرداختند [.]3
شاوردی و همکاران ( ،)2011برای ارزیابی عملکرد سه بانک غیردولتی ایران از روش کارت
امتیازی متوازن و تصمیمگیری چندمعیاره استفاده کردند .ابتدا با توجه به مبانی نظری موضوع،
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شاخصها جمعآوری شدند و سپس با نظر خبرگان 21 ،شاخص برای ارزیابی انتخاب شد .آنها با
استفاده از تحلیل سلسلهمراتبی فازی وزن هر شاخصرا بهدست آوردند و با روش تاپسیس،1
ویکور 2و الکتره 3عملکرد سه بانک را رتبهبندی کردند [.]27
جعفری اسکندری و کشوری ( ،)1394بهدنبال ارائه مدلی جدید برای ارزیابی عملکرد مراکز
استانی صداوسیما با تلفیق کارت امتیازی متوازن پویا و تحلیل پوششی دادهها بودند؛ بنابراین با
استفاده ازنظر مدیران و کارشناسان خبره ،پرسشنامه پژوهشگرساختهای طراحی کردند و پس از
توزیع در میان نمونه هدف 51 ،شاخص بر مبنای ابعاد چهارگانه کارت امتیازی متوازن برای
ارزیابی عملکرد مراکز صداوسیما استخراج نمودند [.]11
توکلی گلپایگانی و همکاران ( ،)1394پژوهشی با هدف ارائه مدلی بهبودیافته برای ارزیابی
عملکرد و رتبهبندی شرکتهای بیمه با بهرهمندی از روشهای نوین کیفی و کمّیانجام دادند.
آنها از رویکرد کارت امتیازی متوازن درتعیین شاخصها و سنجههای یکپارچه ارزیابی عملکرد
بهره بردندو برای تعیین جایگاه هر یک از شرکتهای بیمه در میان رقبا ،از رویکرد برنامهریزی
ریاضی «تحلیل پوششی دادهها» استفاده کردند .امتیاز این مطالعه نسبت به سایر مطالعات
انتخاب روش تحلیل عاملی و تحلیل مؤلفههایاصلی برای ایجاد استقالل بینشاخصها و کاهش
مؤلفههایموردبررسی و افزایش انعطاف مدل با دخالت اوزان تصمیمگیرندگان به روش آرمانیاست
[.]28
زارعیمحمودآبادی و همکاران ( ،)1395در پژوهشی بر توسعه «کارت امتیازی متوازن پویا»
تمرکز کردند .آنها نشان دادند که تطابق ساختار کارت امتیازی متوازن سنتی با اصول
پویاییهای سیستم ،حمایت و پشتیبانی بهتری برای تصمیمهای مدیریت استراتژیک فراهم
میکند .دلیل استفاده از پویاییهای سیستم در مدل کارت امتیازی متوازن ،عمدتاً امکان بررسی
تأخیر زمانی مباحث مرتبط با محیطهای پویا است .در پایان این پژوهش تجربهای از بهکارگیری
موفقیتآمیز مدل توسعهیافته در یکی از شرکتهای کاشی و سرامیک استان یزد به همراه نتایج
آن آورده شده است [.]33
تسالیس و همکاران ( ،)2015پژوهشی انجام دادند که هدف آن توسعه روششناسی متوازن
پایداری پویا برای بررسی روند تکاملی روابط بین عملکرد محیطی ،اجتماعی و اقتصادی
شرکتها است؛ به عبارت دیگر هدف آنها توسعه یک مدل ذهنی یکپارچه بهمنظور بهبود درک
مدیران و دانشپژوهان از عملکرد پایدار شرکت است .روش پیشنهادی میتواند نقش یک
رویکرد عمومی را داشته باشد و بهطورهمزمان انعطافپذیر باشد که به شرکتها امکان تغییر آن
1. Topsis
2. Vikor
3. Electere
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را میدهد .روش پیشنهادی عمدتاًبر اساس مبانی نظری مدیریت محیطی و اجتماعی ،تفکر
سیستمی ،پویایی سیستم و نرمافزار استال 1است [.]29
نیلسن و نیلسن ( ،)2015در پژوهشی که هدف اصلی آن بهبود جنبههای مفهومی و
روششناختی 2 BSCبهعنوان یک مدل کمّی بود عناصر  BSCسنتی را با هم ترکیب کردند .این
کار با ترکیب جنبههای کوتاه و بلندمدت اندازهگیری انجام میشود؛ سپس نتیجه برای ساخت
یک مدل کارت امتیازی متوازن برای یادگیری استراتژیک با هدف خاص برای حفظ رضایت
مشتریان و باال بردن انگیزه کارکنان استفاده میشود .آنها عالوه بر زمینه مفهومی مربوط به
 ،BSCیعنی یادگیری و علیت و بازخورد دینامیکی سیستم ،مفهوم دامنه روششناسی دقیق
حلشده توسط معادالت دیفرانسیل رابررسی کردند [.]19
ابوفاید ( ،)2017در پژوهشی با هدف کمک به درک چگونگی توسعه  BSCو استفاده از آن
در ارزیابی عملکرد بانک ) Jumhouria (JBدر لیبی ،با استفاده از مفاهیم کاپالن و نورتون
( )1992و اطالعات موجود در بانک ،یک  BSCبرای سنجش عملکرد بانک بین سالهای
 2010-2007بهدست آورد .تجزیهوتحلیل به روابط علت ـ اثر بین ابعاد غیرمالی و مالی BSC
کمک کرد .نتایج پژوهش وی نشان داد که عملکرد  JBدر طی سه سال اول مطالعه در سال
 2007ضعیف بود .با توجه به عملکرد در دیدگاههای فردی ،نمرات بهدستآمده از دیدگاه مالی از
سال  2007تا  2010بهطور مداوم بهبود مییابد و میانگین رشد سالیانه آن تقریباً  40درصد است
[.]1
دینسر و همکاران ( ،)2016پژوهشی برای ارزیابی عملکرد مبتنی بر ساماندهی ثبات کارت
بانک در بخش بانکداری ترکیه با استفاده از رویکرد فرآیند تحلیل شبکه انجام دادند .آنان برای
تعیین اینکه کدام دیدگاههای روش کارت امتیازی متوازن برای هر نوع بانک (بانکهای دولتی،
بانکهای خصوصی ،بانکهای خارجی) مناسب است ،از روشهای تحلیل شبکهای ()3ANP
استفاده کردند.
با ارزیابی عملکرد متوازن سیستم بانکی با استفاده از روش  ،ANPتمام اولویتهای عامل
استخراجشده و یک مورد برای هر یک از خوشهها به دست آمده و اولویتهای نهایی
بهدستآمده است .اولویتهای نهایی و رتبهبندی هر دیدگاه کارت امتیازی متوازن و نوع مالکیت
بانکی در مدل ارزیابی شده است [ .]8حمیدیان و همکاران ( ،)1396یک مطالعه موردی در
«سازمان امور مالیاتی» انجام دادند .هدف آنها تعیین شاخصهای کلیدی و ضریب تأثیر هریک

1. Stella
2. Balance Score Card-BSC
3. Analytical Network Process -ANP
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از شاخصها بر عملکرد کلی «سازمان امور مالیاتی» بهعنوان کلیدیترین سازمان تأمین بودجه
کشور است.
با استفاده از روش  QSPMو  SWOTاستراتژیهای «سازمان امور مالیاتی» شناسایی
شدند؛ سپسبهوسیله چهار منظر کارت امتیازی متوازن و با روش طوفان فکری ،شاخصهای
عملکردی استخراج شده ومیزان ضریب تأثیر هریک از شاخصها بهوسیله روش سلسلهمراتبی
تعیین شد [.]10
رجوعی و همکاران ( ،)1396شاخصهای ارزیابی عملکرد رابا استفاده از روشهای BSCو
 AHPدر «سازمان تأمین اجتماعی مشهد» طراحی کردند .آنها به کمک روش دلفی،
شاخصهای پیشنهادی توسط مدیران ارشد و نخبگان «سازمان تأمین اجتماعی» تعیین کردند؛
سپس این شاخصها در یک پرسشنامه تحلیل سلسلهمراتبی در اختیارنمونهها قرارگرفت .نتایج
نشان داد که مناظر مشتری ،رشد و یادگیری ،فرآیندهای داخلی و مالی بهترتیب در اولویت قرار
دارند [.]21
امیرخانی و علیخانی پژوهشی در سال  1394با عنوان شاخصهای کلیدی عملکرد سازمان و
بهبود بهرهوری :رویکرد کارت امتیازی متوازن انجام دادند هدف آنها از این پژوهش ،شناسایی
شاخصهای کلیدی عملکرد سازمان با رویکرد کارت امتیازی متوازن و تعیین نقش آنها در
ارتقاء بهرهوری سازمان است.]5[ .
میرفخرالدینی و همکاران در سال  1390پژوهشی با عنوان اولویت بندی پروژه های بهبود در
مدل  EFQMبا رویکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی :شرکت برق منطقهای یزد) را
انجام دادند .هدف آنها در این مقاله ،ارائه مدلی برای اولویت بندی زمینه های بهبود حاصل از
فرایند خودارزیابی با استفاده از مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا است [.]15
سلیمانیدامنه و همکاران در سال  1396پژوهشی با عنوان توسعه یک مدل تحلیل پوششی
دادههای شبکهای پویا برای ارزیابی عملکرد بانکها را انجام دادند .آنها در این پژوهش یک مدل
 DEAشبکهای پویا توسعه دادند که هم زمان ساختار و زمان را در ارزیابی در نظر میگرفت و دو
روش برای محاسبه کارایی معرفی نمودند [.]22
بهطورکلی پژوهشهایی که در زمینه ترکیب کارت امتیازی متوازن و پویاییشناسی سیستم
بهمنظور کاهش کاستیهای کارت امتیازی متوازن انجامگرفته است را میتوان به سه دسته
تقسیمبندی کرد :دسته نخست ،پژوهشهایی هستند که از ابتدا به کمبود پویاییشناسی در کارت
امتیازی متوازن اشاره میکنند؛ اما راهحل مربوطی ارائه نمیدهند؛ دسته دوم ،پژوهشهایی که
عدمماهیت پویایی را در کارت امتیازی متوازن تشخیص دادهاند و پویاییشناسی سیستم را برای
درک مفهومی دینامیکیبودن مسئله و ارتباطات بین متغیرهاارائه کردهاند؛ دسته سوم
پژوهشهایی هستند که در آنها تحلیلهای تجربی (شبیهسازی و اجرای مدل واقعی) در ترکیب
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کارت امتیازی متوازن و پویاییشناسی سیستم انجام شده است .پژوهش حاضر در دستهبندی
سوم قرارگرفته است و با انجام تحلیل تجربی در ترکیب کارت امتیازی متوازن و پویاییشناسی
سیستم قصد دارد تا بهطوردقیقتر به روابط و ضوابط بین متغیرها دست یابد و اعتبار آن را نیز
موردبررسی قرار دهد.
تعريفمسئله دينامیکي.پس از بررسی پیشینه پژوهش ،اطالعات موجود در موردمطالعه که
شعبه بانک است ،بررسی خواهد شد .افت میزان کیفیت خدمات کارکنان به مشتریان شعبه در
یک محدوده زمانی قابلاحصا در مصاحبه با مدیران شعبه بود .دلیل افت کیفیت ،افزایش بارکاری
موجود در شعبه پیشبینی شد که باعث کاهش کیفیت خدمات کارکنان و کاهش رضایت
مشتریان و درنتیجه افت عملکرد مالی شعبه شده است (شکل  2را ببینید) .آموزش ،تجربه و
بهرهوری کارکنان در مسیرهای مختلف ،عملکرد شعبه را در ابعاد چهارگانه  BSCتحت تأثیر
قرارمیدهد که نتایج این بررسیها در نمودار علّی حلقوی موردمطالعه در شکل  ،3قابلمشاهده
است.


کيفيت

بارکاری

30
20
10
0
8

7

6

5

4

3

2

1

شکل  .2نمودار مرجع متغیرهای بارکاری و کیفیت خدمات شعبه بانک نمونه



روششناسيپژوهش

.3

پژوهش حاضر ،از نظر هدف ،کاربردی است؛ زیرا برای حل یک مسئله خاص در موردمطالعه
و برطرفکردن آن از طریق بررسی سیاستهای مختلف درون سازمان انجام میشود و نیز از
لحاظ روش ،توصیفی از نوع مطالعه موردی است؛ زیرا بررسی در یک واحد خدماتی که شعبه
بانک است ،انجام شده است .موردمطالعه این پژوهش ،یکی از شعب «بانک شهر» در مشهد
است .این شعبه در تاریخ  1391/04/03تأسیس شده و دارای  7کارمند است که در حال حاضر
با چهار باجه فعال و دو خودپرداز ،در درون شعبه به فعالیت خود ادامه میدهد و سه خودپرداز
دیگر در خارج از شعبه به سرپرستی همین شعبه اداره میشود.
برای طراحی مدل شبیهسازیشده و اعتبارسنجی آن از دادههای مربوط به سال ( 1393از
ابتدای فروردین تا انتهای اسفند) بانک استفادهشده است .اطالعات هزینه و درآمد از سیستم
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حسابداری موجود در شعبه ،تعداد تراکنشها و تعداد مشتریان از اطالعات موجود در شعبه،
اطالعات رضایت مشتریان از مشتریان شعبه (در یک ماه تعداد  30پرسشنامه رضایت مشتریان بر
اساس مدل سروکوال در طی یک هفته که قابلتعمیم به یک ماه است در میان مشتریان توزیع و
جمعآوریشده است ) و اطالعات تعداد ساعات آموزشی کارکنان از اداره آموزش بانک استخراج
شد.
برای شبیهسازی ارتباط بین متغیرهای اصلی کارت امتیازی متوازن ،ازجمله درآمد ،هزینه،
سود ،رضایت مشتری ،نرخ حفظ مشتری ،آموزش حرفهای ،ثبات کارکنان و رضایت کارکنان از
رویکرد پویا شناسی سیستمها استفادهشده است .پویاییشناسی سیستمها روشی برای باالبردن
سطح یادگیری در سیستمهای پیچیده است و روشی برای ایجاد مدلهای شبیهسازیشده
رایانهای است تا به کمک آن بتوان پیچیدگیهای پویا را درک کرد .با توجه به اینکه عملکرد
بانک با شاخصهای کارت امتیازی متوازن دارای یک ساختار علت و معلولی است و عالوه بر
عوامل برونزا ،تحت تأثیر عوامل و ارتباطات درونزا است و با توجه به عدمدرک کافی درباره
متغیرهای مدل و چگونگی رفتار آنها تحت تأثیر سیاستهای مختلف ،رویکردپویاییشناسی ابزار
مناسبی برای مدلسازی سیستم ارزیابی عملکرد بانک است؛ چراکه میتوان سیاستهای مختلف
را با تغییر علتها طراحی کرد و نتایج حاصل از هر سیاست را ارزیابی نمود.
برای شبیهسازی از نرمافزار ونسیم 1استفاده شده است که ابزاری قدرتمند برای مدلسازی،
شبیهسازی ،آزمون مدل وتحلیل حساسیت سیستمهای پیچیدهی پویا یا دینامیکی است .پس از
فرمولهکردن یک مدل شبیهسازی ،آزمودن مدل آغاز میشود .همه متغیرها باید به یک مفهوم
بامعنی در جهان واقعی مرتبط باشند .حساسیت رفتار مدل و پیشنهادهای سیاستها باید در
حضور عدمقطعیت مفروضات هم ازلحاظ پارامتری و هم ازلحاظ ساختاری ارزیابی شود [.]23
برای آزمودن مدل روشهای متعددی وجود دارد که یکی از این روشهامقایسه با الگوهای
مرجع است .در این روش بررسی میشود که آیا مدل رفتار مسئله را مانند واقعیت تولید میکند؟
برای انجام این آزمون ،رفتار متغیرهای مدل با الگوهای رفتاری که با استفاده از دادههای واقعی
بهدستآمده است ،آزمون میشود؛ بهاینترتیب که رفتار متغیرهای مدل با واقعیت توسط مشاهده
شکل نمودارها در دوره زمانی یکسان مقایسه میشود.
در این روش فرازوفرودهای مدل شبیهسازیشده در شکل کلی و همچنین میزان تغییرات آن
در مقاطع زمانی خاص و هنگام بروز شُکهای وارده به سیستم با واقعیت مقایسه میشود و
میزان توانایی مدل در بازتولید این رفتارها موردبررسی قرار میگیرد .روش دیگر ،بررسی توانایی
مدل در شرایط حدیاست که در آن مشخص میشودآیا مدل در شرایط حدی بهصورت واقعبینانه

1. Vensim
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عمل میکند یا خیر؟ در این آزمون رفتار متغیرهای اصلی مدل در حالتهایحدی (مقادیر بسیار
زیاد و بسیار کم) بررسیشده و میزان حساسیت مدل در برابر این تغییرات مطالعه میشود.
منفینشدن متغیرهای حالت نیز ازجمله موارد بررسیشده در این آزمون است .پس از اعتبارسنجی
مدل ،سیاست ها با توجه به نیاز شعبه طراحی شدند .باید اشاره کرد که پس از ساخت مدل،
سیاستهای گوناگونی قابلطراحی و ارزیابی هستند .اولویتبندی پس از طراحی سیاستها با
توجه به شاخصهای درنظرگرفتهشده در این پژوهش به روش تسلط که یکی از روشهای
غیرجبرانی تصمیمگیری چندشاخصه است ،انجام شد.
.4تحلیلدادههاويافتههایپژوهش 

توسعهفرضیهپوياونمودارعلّيحلقوی.نمودار علّی حلقوی شعبه این بانک بهصورت دو
حلقه مثبت و دو حلقه منفی تعریف شده است :
حلقه.B1افزایش بارکاری به افزایش فشار کاری منجر میشود؛ بنابراین برای کاهش این فشار
نرخ استخدام کارکنان افزایش مییابد .افزایش استخدام به افزایش کارمندان در دسترس منجر
شده و زیادشدن کارمندان موجب افزایش نرخ انجام فرآیند میشود که این امر خود از بارکاری
میکاهد.
حلقه .B2افزایش بارکاری به افزایش فشار کاری و درنتیجه کاهش انگیزه کارمندمنجر میشود.
کاهش انگیزه باعث کاهش ثبات کارمندان میشود که بهموجب این کاهش ،رضایت کارمندان
کاهش مییابد .کاهش رضایت کارمندان موجب افت کیفیت خدمات ارائهشده میشود و این
کیفیت ضعیف خدمات به کاهش رضایت مشتریان منجر خواهد شد .وقتی مشتریان ناراضی
باشند ،تعداد آنها کم خواهد شد و این کاهش در تعداد مشتریان به کاهش بارکاری منجر
میشود .از سوی دیگر وقتی تعداد مشتریها کاهش یابد به کاهش درآمد و سودآوری شعبه
منجر خواهد شد.
حلقه.R2افزایش بارکاری و بهموجب آن فشار کاری از انگیزه کارکنان میکاهد و کاهش انگیزه
باعث کاهش بهرهوری و افزایش بارکاری میشود.
حلقه .R1طبق منحنی یادگیری ،باالرفتن بهرهوری کارکنان موجب افزایش نرخ انجام فرآیند و
درنتیجه افزایش تجربه کارمندان در انجام موارد میشود که این افزایش تجربه به باالرفتن
بهرهوری کمک میکند .جدول  ،1نشاندهنده مرجع روابط ذکرشده در باال است.
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جدول  .1مرجع حلقههای نمودار علّی حلقوی که مبنای نمودار علّی حلقوی قرارگرفته است
حلقه 

مرجع 

رابطه 
تجربه –بهرهوری کارمند ،بهرهوری کارمند ـ نرخ انجام فرآیند ،نرخ انجام
فرآیند ـ تجربه
بارکاری ـ فشار کاری ،فشار کاری ـ انگیزه کارمند ،انگیزه کارمند ـ
بهرهوری کارمند ،بهرهوری کارمند ـ بارکاری
بارکاری ـ فشار کاری ،فشار کاری ـ نرخ استخدام ،نرخ استخدام ـ کارمندان
دردسترس ،کارمند دردسترس ـ نرخ انجام فرآیند ،نرخ انجام فرآیند ـ
بارکاری
بارکاری ـ فشار کاری ،فشار کاری ـ انگیزه کارمند
انگیزه کارمند ـ ثبات کارمند

R1
R2

B1

[]4
[]31
[]4
[]4
[]31
بخش دوم هرم مازلو (نیاز
به امنیت شغلی)
[]30
[ ]20
[]31

ثبات کارمند ـ رضایت کارمند

B2

رضایت کارمند ـ کیفیت خدمات ،کیفیت خدمات ـ رضایت مشتری
رضایت مشتری ـ تعداد مشتری
تعداد مشتری ـ بارکاری

با توجه به حلقههای تعریفشده ،نمودار علّی حلقوی بهصورت شکل  ،3ارائه شده است.

 +تجربه کارمند

هزینه
نرخ انجام
سود

آموزش

R1

+

+
+
بهره وری کارمند

+

+
کارمندان در دسترس
+

-

B1
+

R2

بار کاری

درآمد

+

+
تعداد مشتری

نرخ استخدام

+

-

انگیزه کارمند

فشار کاری

+
+

B2

ثبات کارمند

رضایت مشتری
+
کیفیت خدمات +

+
رضایت کارمند

شکل  .3نمودار علّی حلقوی پژوهش
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جدول  .2وجوه کارت امتیازی متوازن و شاخصهای اندازهگیری در هر بُعد
ابعادکارتامتیازیمتوازن 

متغیرهایمدل

مالی
مشتری
فرآیندهای داخلی
یادگیری و رشد

درآمد ،هزینه ،سود
رضایت مشتری ،نرخ حفظ مشتری
کیفیت خدمات
آموزش ،ثبات کارمندان ،رضایت کارمندان



معرفي متغیرهای مدل پژوهش .در سیستمهای پویا دو نوع متغیر وجود دارد :متغیرهای
مستقل (برونزا) و متغیرهای وابسته (درونزا) .
بر اساس این تقسیمبندی ،متغیرهای مستقل مدل علّی عبارتاند از:
تعدادکارمندان.1تعداد کارمندانی است که به مشتریان خدمات ارائه میکنند؛
نرخ جابهجايي کارمندان .2تعداد کارمندانی است که در ماه به دالیل مختلف در بین شعبهها
جابهجا میشوند؛
آموزش .3میزان ساعات آموزش برای هر کارمند در ماه است؛
ضريبفراموشي.4درصدی از آموزش کسبشده است که به دالیل مختلف فراموششده و از
بین میرود؛
درآمد.5این متغیر نشاندهنده میزان درآمد شعبه در ماه است؛
هزينه.6میزان هزینه سرشکنشده کل بانک (محاسبهشده از طرف بانک) برای شعبه موردمطالعه
است.
متغیرهای وابسته مدل عبارتاند از:
تعدادمشتریدرطييکماه.7تعداد مشتریانی که در یک ماه از شعبه بانک خدمت گرفتهاند؛
تعدادتراکنشهایمشتريانداخلي.8تعداد تراکنشهایی که مشتریان داخلی شعبه در یک ماه
انجام میدهند؛
تعداد تراکنشهای مشتريان خارجي .9تعداد تراکنشهایی که مشتریان خارج از شعبه ازجمله
مشتریان بانکهای دیگر و یا مشتریان همین بانک که در شعبههای دیگری دارای حساب
هستند در یک ماه انجام میدهند؛
1. Number of stuff
2. The rate of movement of personel
3. Training hour
4. Forgot factor
5 revenue
6. cost
7. Customer number with in month
8. Transaction of internal customer
9. Transaction of external customer
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تعدادتراکنشهادرماه.1حاصلجمع کل تعداد تراکنشهای مشتریان داخلی و مشتریان خارجی
در طی یک ماه است؛
تعدادکلتراکنشها.2حاصل جمع تراکنشهای ماهانه است؛
رضايت شغلي کارمند .3مجموعهای از احساسات سازگار و ناسازگار است که کارکنان با آن
احساسها به کار خود مینگرند؛
ثباتکارمندان.4حالت یا کیفیتی است که بهراحتی تغییر نمیکند .با توجه به آنچه ذکر شد ثبات
کارمند عدمتغییر شغل کارمندان (جابهجایی در شعبههای بانک) برای این پژوهش تعریف شده
است؛
رضايتمشتری.5رضایت مشتری ازلحاظ روانشناختی ،احساسی است که درنتیجه مقایسه بین
محصوالت دریافتشده با نیازها و خواستههای مشتریان و انتظارات اجتماعی در رابطه با
محصول حاصل میشود؛
کیفیتخدمت.6میزان سازگاری سطوح مختلف خدمت با انتظارات مشتری است .در این پژوهش
منظور کیفیت خدمات ارائهشده توسط است میباشد؛
ظرفیت کاری .7منظور میزان پردازشهایی است که با توجه به ساعت و نیروی دردسترس
میتوان انجام داد یا بهعبارتی منظور همان ظرفیت کاری مشتری مستقیم است؛
بارکاری.8منظور از بارکاری ،میزان پردازشهای انجامشده در یک ماه تقسیم بر ظرفیت کاری
آن ماه است .بارکاری یک به این معنا است که شعبه بانک در تمام مدت با تمام ظرفیت اقدام به
ارائه خدمت میکند و درصورتیکه بارکاری بیشتر از یک باشد به معنای این است که کارمندان
برای ارائه خدمت به مشتریان به حذف برخی از زمانهای استراحت خودنیاز دارند؛
فشارکاری.9فشار کاری به ادراک از فشار موجود برای تکمیل کار اشاره دارد؛ بهعبارتی فشار
کاری استرس روانی ناشی از کار است؛
انگیزه کارکنان .10انگیزه میل فرد برای انجام یک کار و یا یک فعالیت تعریفشده است .از
دیدگاه رفتاری ،انگیزش را تالش و کوشش افراد برای تحقق اهداف سازمانی ،بهنحویکه اهداف
فرد نیز تأمین شود ،تعریف کردهاند؛

1. Number of transaction per month
2. The number of total transaction
3. Employee satisfaction
4. Staff stability
5. Customer satisfaction
6. Quality of service
7. Working capacity
8. Work load
9. Working pressure
10. Employee motivation
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بهرهوریکارمند.1بهرهوری نیروی انسانی را حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی بهمنظور
حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه دانستهاند؛
تجربه کارمند .2میزان تجربهای است که کارمند پس از مدتی با انجامدادن تراکنشها کسب
میکند.
ترسیم نمودار انباشت و جريان .در نمودار انباشت و جریانترسیمشده ،بارکاری با توجه به
تعداد تراکنشهایی که در یک ماه در شعبه (توسط مشتریان داخلی و خارجی) انجام میشود و
تعداد تراکنشهایی که شعبه با توجه به ظرفیت خود در یک ماه میتواند انجام دهد ،بهدست
میآید .افزایش در میزان بارکاری شعبه به افزایش فشار کاری کارکنان منجر میشود .این
افزایش در فشار کاری بر انگیزه کارکنان و انگیزه بر کارایی کارکنان تأثیرگذار است .از عوامل
دیگری که کارایی کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهد ،میزان آموزش و تجربه کارکنان است.
افزایش در میزان آموزش از میزان ساعتهای آموزشی که برای کارکنان در نظر گرفتهشده تأثیر
میپذیرد و میزان تجربه نیز با توجه به قانون یادگیری با تعداد تراکنشهایی که کارمندان انجام
میدهند ،افزایش مییابد .تعداد تراکنشهای ماهانه که توسط مشتریان انجام میشود به افزایش
درآمد شعبه منجر میشود .سود شعبه در طی یک ماه از کسر هزینههای شعبه از درآمد شعبه
بهدست میآید.
کاهش در میزان جابهجایی کارکنان طی یک ماه ،ثبات کارمندان را افزایش میدهد .اختالف
هدف ماندگاری که  100درصد است و میزان ثبات کارکنان بر رضایت کارمندان تأثیرگذار است.
میزان رضایت کارمندان بر کیفیت کار آنها اثر دارد و میزان کیفیت نیز بر رضایت مشتری اثر
خواهد داشت .هر چه مشتریان از کار راضیتر باشند ،تعداد آنها در شعبه افزایش خواهد یافت و
افزایش تعداد مشتریان به افزایش تعداد تراکنشها منجر خواهد شد .در شکل  ،4نمودار انباشت و
جریان بهطور کامل ترسیم شده و پسازآن روابط بین متغیرها ارائه شده است.

1. Employee efficiency
2. Employee experience

n
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working Hours in
a month

Working capacity

average of employee
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f

Workload

Quality of Service

transactions of
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درونزادرمدل 

متغیرهای

ظرفیتکاری .به این صورت تعریف میشود که تعداد کارمندان در ساعت کاری هر کارمند در
ماه ضرب میشود و سپس حاصل بر میانگین انجام هر پردازش (به ساعت) تقسیم میشود تا
تعداد پردازشهایی که شعبه طی یک ماه قادر به انجام آن است بهدست آید.
()1

= working capacity

𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑆𝑡𝑎𝑓𝑓∗𝑤𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑖𝑛 𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ
𝑒𝑚𝑖𝑡 𝑠𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑎𝑠𝑛𝑎𝑟𝑡 𝑒𝑔𝑎𝑟𝑒𝑣𝑎 𝑒𝑡ℎ

بار کاری .نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین تعداد تراکنشها در ماه بر ظرفیت
کاری تقسیم میشود .اگر پردازشهای ماهانه با ظرفیت کاری برابر باشد حاصل یک است و به
این معنا است که ظرفیت بالقوه شعبه در انجام کار با ظرفیت بالفعل آن برابر است.
()2

𝑡ℎ𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ
𝑦𝑡𝑖𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐 𝑔𝑛𝑖𝑘𝑟𝑜𝑊

=Workload

فشار کاری .منظور از فشار کاری حالتی روانی است که از انجام کار بر کارمندان تحمیل
میشود .اگر بارکاری کمتر از یک باشد ،فشار کاری بهصورت تصاعدی کاهش مییابد و
درصورتیکه بارکاری از یک بیشتر باشد ،فشار بهصورت تصاعدی افزایش خواهد یافت.
()3

Working Pressure= 𝑊𝑜𝑟𝑘𝑙𝑜𝑎𝑑2

انگیزهکارمندان .انگیزه میل فرد برای انجام دادن یک کار و یا یک فعالیت تعریف شده است.
رابطه بین فشار کاری و انگیزه کارمندان از «نظریه تقاضای کار» 1گرفتهشده است .نظریه
تقاضای کار که توسط بیکر و دمروتی ( )2006توسعه دادهشده است ،بیان میکند که وقتی
تقاضای کار باالست و منبع شغلی در سطح پایینی است ،تنش و فرسودگی شغلی کاهش مییابد
که در این تعریف ،منظور از تقاضای کار عوامل تنشزای جسمی یا عاطفی در کار ،مانند فشار
زمانی ،حجم کار سنگین ،محیط پرتنش و ابهام در نقش است .منظور از منبع شغلی نیز عوامل
فیزیکی ،اجتماعی و یا سازمانی است که در رسیدن به اهدافو کاهش تنش کمک میکند که
عبارتانداز :استقالل؛ روابط کاری قوی؛ فرصتهایی برای پیشرفت؛ مربی و مربیگری و
یادگیری و توسعه .به عبارت سادهتر اگر بارکاری در حد منطقی باشد ،انگیزه افزایش مییابد؛ ولی
اگر کمتر یا بیشتر از حد منطقی باشد ،انگیزه کاهش خواهد یافت .رابطه بین بارکاری و انگیزه
1. Job Demand
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بهصورت جدول  ،2است که اعداد ازنظرهایخبرگان گرفتهشده و همانطور که ذکر شد بیشترین
بارکاری شعبه نیز  1/5در نظر گرفتهشده است .میزان انگیزه نیز بین صفر و یک لحاظ شده
است.
جدول  .3رابطه بارکاری ،فشار کاری و انگیزه
انگیزه

فشار کاری (توان دوم بارکاری)

بارکاری

0/7

0-0/49

0-0/7

1

0/49-1

0/7-1

0/3

1-1/21

1-1/1

0

بیشتر از 1/21

بیشتر از 1/1

با توجه به این اعداد ،فرمولها در نرمافزار ونسیم با سه  ifداخل هم و بهصورت زیر نوشتهشده
است:
()4

IF THEN ELSE((0 <=Working Pressure:AND:Working
Pressure<=0.49) , 0.7 , IF THEN ELSE((0.49<Working
Pressure:AND:Working Pressure<=1), 1 , IF THEN
ELSE((1<=Working Pressure:AND:Working Pressure<=1.21), 0.3
))) , 0

تعداد تراکنشها در ماه .این متغیر نشاندهنده تعداد تراکنشها در یک ماه است و از
حاصلجمع تعداد تراکنشهای مشتریان داخلی و تعداد تراکنشهای مشتریان خارجی در یک ماه
بهدست میآید.
()5

number of transactions per month = transactions of
internal customer + transactions of external customer



تعدادتراکنشهایمشتريانداخلي .برای محاسبه این متغیر از تعداد تراکنش ماهانه دوازده
مشتریشعبه که بهطور تصادفی از میان مشتریان شعبه (که تعداد تراکنش متوسطی داشتند)
انتخاب شده بودند در طی یک سال متوالی میانگین گرفته شد و عدد بهدستآمده که میانگین
تعداد تراکنش مشتریان معمولی در طی یک ماه است در تعداد مشتریان داخلی شعبه (که طبق
بررسیهای انجامشده مشتریان داخلی شصت درصد کل تعداد مشتریان است) در طی یک ماه
ضرب شد.
()6

transactions of internal customer= 0.6*(average of transaction
)per customer in month*customer number with in month
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تعدادتراکنشهایمشتريانخارجي.این متغیر شامل تعداد تراکنش مشتریان خارجی شعبه،
یعنی مشتریان همین بانک که در شعبههای دیگر حساب دارند و یا مراجعهکننده از سوی سایر
بانکها ،است .طبق بررسی انجامشده تعداد مشتریان خارجی شعبه  40درصد کل مشتریان شعبه
است که این تعداد بهطور میانگین هر یک دو تراکنش انجام میدهند.
transactions of external customer =0.4*customer number with in
month*2

()7


تعدادکلتراکنشهادرماه .این متغیر از نوع انباشت بوده و نرخ ورودی آن تعداد تراکنشها
در ماه است .این متغیر تراکنشهای ماهانه را با یکدیگر جمع میکند .ازآنجاکه از این متغیر برای
محاسبه یادگیری کارمندان استفادهشده است ،میزان اولیه این متغیر انباشت از ضرب میانگین
سنوات کاری کارمندان (با افزایش سنوات کاری کارمندان یادگیری آنها افزایش مییابد) در
میانگین تعداد تراکنشها در هرسال بهدست میآید (یعنی  .)119662= 73638*1/62نحوه
محاسبه میانگین سنوات کارمندان در جدول  ،3آمده است.
جدول  .4میانگین سنوات کارمندان شعبه
میانگینسنواتکارمندان 
1/62

()8

4

3

2

1

کارمند 

 1سال

 3سال

 0/5سال

 2سال

سنوات در سال 93

The number of total transactions= INTEG(number of transactions
)per month

ضريب زمان انجام فعالیت بعدی .1این متغیر برای اندازهگیری متغیر تجربه کارمند
تعریفشده است و از منحنی یادگیری برای ایجاد رابطه آن استفاده میکند .منحنی یادگیری
نمایش گرافیکی از افزایش یادگیری با افزایش تجربه است .این منحنی در برنامهریزی نیروی
کار ،برآورد هزینههای واحد و تهیه سفارشها برای اقالم یا پروژههای ویژه بسیار مفید است.
()9

𝑅 𝑁𝐿
LN 2

𝑇𝑛 = 𝐴𝑛𝑏 𝑏 = −

 :Rضریب یادگیری :T ،زمان موردنیاز برای تولید واحد nام :A ،زمان موردنیاز برای تولید واحد یکم،
 :bدر این پژوهش یک مقدار ثابت و منفی
][16
1. The time of next activity factor
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نیروی کار
بکارگرفتهشده
در واحد تولید

تولید تجمعی

نمودار  .4منحنی یادگیری

طبق منحنی یادگیری ،زمان انجام خدمت به مشتریان بعد از مدتی کاهش خواهد یافت فرمول
زیر این موضوع را نشان میدهد.
()10

The time of next activity factor= The number of total
transactions^ Learning coefficient for formula
)Learning coefficient for formula= LN(Learning factor)/LN(2
Learning factor = 0.8

تجربهکارمند .میزان تجربه کارمند ،یک منهای ضریب زمان انجام فعالیت بعدی که در باال
توضیح داده شد در نظر گرفتهشده است.
()11

Employees experience= 1 -The time of next activity factor

آموزش مؤثر .این متغیر که از نوع انباشت تعریفشده است ،میزان آموزش کارمندان را با
یکدیگر جمع میکند .نرخ ورودی این متغیر انباشت ساعات آموزشی کارمندان در ماههای سال
است و نرخ خروجی آن با درنظرگرفتن ضریب فراموشی کارکنان (با نظر آنها  30درصد آموزش
کسبشده است) میزان آموزش فراموششده در ماه است .میزان اولیه آموزش کارمندان نیز با
توجه به آنچه اداره آموزش بیان کرده که هر کارمند موظف به گذراندن  130ساعت قبل از شروع
به کار است 130 ،در نظر گرفتهشده است.


بهرهوریکارمندان.برای تعیین بهرهوری در این پژوهش از سه عامل تجربه ،آموزش و انگیزه
کارمند استفادهشده است.
Employee efficiency = (effective training*Employee
()12
)motivation*Employees experience



نرخجابهجاييکارکنان.با توجه به اینکه قانون جابهجایی کارکنان در این بانک به این صورت
است که کارمندان موظف به خدمت در هر شعبه حداقل شش ماه و حداکثر  36ماه هستند،
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1

بنابراین میانگین احتمال خروج کارکنان خواهد بود و احتمال اینکه کارمندان در هرماه در بین
21
شعبههای بانک جابهجا شوند با استفاده از توزیع دوجملهای بهصورت جدول  ،5خواهد بود.
جدول  .5احتمال جابهجایی کارمندان در هرماه
احتمالتجمعيجابهجاشدن  احتمالجابهجاشدن  تعدادکارمندجابهجاشده 
0/822702
0/987243
0/999584
0/999995
1

()13

0/822702
0/164540
0/012341
0/000411
0/000005

0
1
2
3
4

IF THEN ELSE(random number>=0:AND:random
number<=822702, 0 ,IF THEN ELSE(random
number>822702:AND:random number<=987243, 1 , IF THEN
ELSE(random number>987243:AND:random number<=999584,
2 , IF THEN ELSE(random number>999584:AND:random
) ) ) number<=999995,3 , 4

ثباتکارمندان.برای تعیین رابطه نرخ جابهجایی کارمندان بر تعداد کل کارمندان تقسیم شد که
این کسر نشاندهنده میزان درصد جابهجایی کارمندان است؛ سپس یک از عدد حاصل کسر شد
تا میزان ثبات بهدست آید.
()14

𝑙𝑒𝑛𝑛𝑜𝑠𝑟𝑒𝑝 𝑓𝑜 𝑡𝑛𝑒𝑚𝑒𝑣𝑜𝑚 𝑓𝑜 𝑒𝑡𝑎𝑟 𝑒𝑇ℎ
𝑓𝑓𝑎𝑡𝑆 𝑓𝑜 𝑟𝑒𝑏𝑚𝑢𝑁

Staff stability= 1-

رضايتکارمندان .طبق آنچه در بخش دوم هرم مازلو آمده است ،انسان نیازمند امنیت شغلی
(ثبات) است و ارضای نیاز امنیت موجب رضایت انسان خواهد شد .بر این اساس ،ابتدا میزان
ثبات که از فرمول باال در هر دوره شبیهسازی بهدستآمده باهدف ماندگاری که یک تعریفشده
است ،مقایسه میشود و میزان اختالف در متغیری به نام «اختالف هدف و ثبات» قرار میگیرد.
درصورتیکه این اختالف بین صفر و  0/5باشد بهاندازه یک منهای این میزان اختالف به متغیر
رضایت کارمند که یک متغیر انباشت است ،اضافه میشود .دلیل این امر آن است که با این کار
اگر نرخ جابهجایی تا  0/5افزوده شود ،میزان کمتری به رضایت کارمند افزوده میشود
ودرصورتیکه میزان اختالف هدف ماندگاری و ثبات بین  0/5تا یک باشد به میزان خود این
اختالف از متغیر رضایت کارمند کم میشود.
( )15

increase rate of satisfaction = IF THEN ELSE(ekhtelafe hadaf va
sobat>=0:AND:ekhtelafe hadaf va sobat<=0.5, 1-ekhtelafe hadaf
) va sobat , 0
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decrease rate of satisfaction = IF THEN ELSE(ekhtelafe hadaf va
sobat>0.5:AND:ekhtelafe hadaf va sobat<=1, ekhtelafe hadaf va
) sobat , 0

میزان اولیه این متغیر انباشت نیز صفر در نظر گرفتهشده است.
میانگینرضايتکارمند.ازآنجاکه نیاز بود مقدار رضایت کارمند بین صفر و یک باشد و این
متغیر بهصورت انباشت تعریفشده است ،برای این منظور مقدار رضایت کارمندبر یک متغیر
شمارنده (شماره دوره شبیهسازی را در هر بار اجرای مدل برمیگرداند) تقسیم شد.
()17

average of employee satisfaction= Employee satisfaction/counter



کیفیت خدمات .منظور از کیفیت در این پژوهش ،کیفیت خدمات ارائهشده توسط کارمند به
مشتری است .برای تعیین رابطه بین رضایت مشتری و کیفیت خدمات از پژوهش مقاله یی ،یان
و چنگ ( )2008استفاده شد که در این پژوهش کیفیت خدمات  42درصد رضایت مشتری ذکر
شده است [.]31
()18

Quality of Service= 0.42*average of employee satisfaction



رضايتمشتری.ارائه خدمات خوب به مشتری به رضایت او منجر خواهد شد .رابطه بین این
دو متغیر با استفاده از پژوهش مقاله یی ،یان و چنگ ( )2008بهدستآمده است .مطابق فرمول
زیر اگر رضایت مشتری بیش از  0/21که همان نیمه باالیی رضایت مشتری است ،باشد بهاندازه
 ،0/29کیفیت خدمات به رضایت مشتری اضافه میشود؛ در غیر این صورت از رضایت مشتری
به میزان  0/29کم میشود [.]31
()19

Customer satisfaction= IF THEN ELSE(Quality of Service>=0.21,
) 0.29*Quality of Service ,-0.29*Quality of Service



تعدادمشتریدرماه .نوع رابطه بین رضایت مشتری و تعداد مشتری ،یک رابطه کامالً روشن
است؛ زیرا با افزایش رضایت مشتری ،تعداد مشتریان افزایش مییابد .در پژوهش حاضر این
رابطه بهصورت خطی فرض شده است .بدین منظور به دو نقطه نیاز است .نقطه اول تعداد
مشتریان در حالتی که کیفیت خدمات حداقل است میباشد که تعداد مشتریان با توجه به بانک
اطالعاتی مشتریانی که اجبارا مجبور به استفاده از خدمات بانک میباشند درنظرگرفته شده است.
(بدین منظور ،طبق نظر خبرگان حداقل کیفیت خدمات در بازه صفرتا ده ،عدد پنج در نظر
گرفتهشده است) و آنها مجبور به دریافت خدمت از این شعبه هستند .با فاصله یک ماهه
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رضایت مشتریان با کمک پرسشنامه رضایت شغلی اندازه گیری و در انتهای همین ماه نیز تعداد
مشتریانی که از شعبه خدمت گرفتهاند نیز استخراجشده است؛ سپس با داشتن این دونقطه رابطه
خطی بین آن تقریب زده شد .فرمول  ،20این رابطه را نشان میدهد.
()20

customer number with in month = 374+(3413*Customer
)satisfaction

درآمد .بهازای هر تراکنش انجامشده مقدار مشخصی به درآمد شعبه اضافه میشود .این مقدار
مشخص با عنوان «درآمد به ازای هر تراکنش» در مدل اضافهشده است.
()21

Revenue=the revenue per each transaction*number of
transactions per month

سود .این متغیر نشاندهنده سود شعبه در یک ماه است و از کسر هزینههای شعبه از درآمدها
بهدست میآید.


برونزادرمدل 
متغیرهای 

ساعتهایآموزش.1طبق اطالعاتی اداره آموزش بانک ،میزان دورههای آموزشی که هر کارمند

طی خدمت خود بر اساس نیاز موظف به گذراندن است 500 ،ساعت برآورد شده است که این
ساعات حدوداً در شش سال اول استخدام یا همان  72ماه اول طی خواهد شد؛ بنابراین میزان
این متغیر  ،500/72یعنی حدوداً هفت ساعت در ماه خواهد بود.
ضريب فراموشي .2طبق نظر خبرگان بانک ،کارمندان  30درصد از آموزش کسبشده را به
دالیل گوناگون فراموش میکنند.
ضريبيادگیری.3این ضریب برای این پژوهش مقدار  80درصد در نظر گرفتهشده است.
تعدادکارکنان .4تعداد کارکنان شعبه با توجه به درنظرگرفتن چهار باجه فعال در شعبه چهار نفر
است که البته چون نیمی از زمان یکی از کارکنان به رسیدگی به دستگاههای خودپرداز میگذرد
در این پژوهش تعداد کارکنان  3/5نفر در نظر گرفتهشده است.
هدفماندگاری.5هدف ماندگاری در این پژوهش  100درصد در نظر گرفتهشده است.
تعدادساعتهایکاریدريکماه.6طبق قانون کار این عدد  176ساعت در ماه است.

1. Training hours
2. Forgot factor
3. Learning factor
4. Number of Staff
5. the aim of durability
6. working Hours in a month
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زمانواقعيانجامکار .1با بررسی دستگاه نوبتدهی شعبه مشخص شد که این شعبه در روزبه
 140نفر خدمت ارائه میدهد و با احتساب اینکه هر نفر معموالً دو تراکنش انجام میدهد،
بهطورمعمول  280تراکنش در روز انجام میشود .با توجه به این نکته که زمان انجام کار در این
شعبه در هرروز هشت ساعت است و  3/5نفر کارمند مشغول به خدمترسانی هستند؛ بنابراین
زمان واقعی انجام کار  6دقیقه یا  0/1ساعت بهازای هر تراکنش است.
3.5 ∗ 8
∗ 60 = 6
280

()22

بازدهي سیستم و شبکه .2ازآنجاکه سیستمها و شبکههای اینترنتی همیشه قادر به
خدمترسانی نیستند ،در این پژوهش با توجه به خوببودن نسبی سیستمهای رایانهای و شبکه
اینترنت ،بازدهی  80درصد برای این شعبه در نظر گرفتهشده است .این بازدهی ،زمان میانگین
هر تراکنش را به  5/04دقیقه میرساند.


میانگینتعدادتراکنشهایهرمشتریداخليدرماه.3همانطور که ذکر شد تعداد دوازده
مشتری معمول شعبه ،بهطور تصادفی در طی یک سال بررسی شد و عدد  12/36تراکنش در ماه
بهازای هر مشتری داخلی بهدست آمد.

4

درآمد بهازای هر تراکنش  .برای این منظور درآمد بهدستآمده در انتهای سال  93بر کل
تعداد تراکنشهای همان سال تقسیم شد و حاصل  24540تومان بهازای هر تراکنش بهدست
آمد.
1807100000
= 24540
73638

()23


5

هزينه  .هزینههای شعبه شامل هزینههای ثابتی است که از مرکز با توجه به مساحت و تعداد
کارکنان هر شعبه بهصورت ساالنه برای هر شعبه حساب میشود و بهازای هرماه 13320833
تومان خواهد بود.
1598500000
()24
= 133208333
12

1. Real-time work
2. Efficiency of systems & network
3. Average of transaction per customer in month
4. The revenue per each transaction
5. Cost
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رابطه  25نیز به این مقدار اضافه شد تا در صورت افزایش تعداد کارکنان بیش از چهار نفر
بهازای هر نفر ،مبلغ دو میلیون تومان و بهازای هر ساعت اضافهکاری ،مبلغ دوازده هزار تومان
بهعالوه پانصد هزار تومان هزینههای ثابت و سایر هزینهها به هزینههای سرشکنشده اضافه
شود .یادآوری این نکته الزم است که هزینه کارکنان تا چهار نفر هزینه سرشکنشده از سوی
مرکز محاسبهشده است.
133208333+IF THEN ELSE(Number of Staff>=4,
()25
2e+006*(Number of Staff-4) , 0 )+IF THEN
ELSE(working Hours in a month>176, 12000* Number
) of Staff *(working Hours in a month-176)+500000 , 0

اعتبارسنجي مدل .پس از طراحی مدل پویای ارزیابی عملکرد شعبه بانک با رویکرد کارت
امتیازی متوازن ،روایی و پایایی مدل ارزیابی شده است .یکی از راهها برای آزمودن مدل ،تحلیل
حساسیت است .بدین منظور با تغییر پارامترهای مختلف مدل ،اعتبار مدل ساختهشده بررسی شد.
این تحلیل حساسیت در جدول  ،6ارائه شده است.
جدول  .6اعتبارسنجی مدل طراحیشده
معلول 

علت 
متغیرهایواسط 

متغیر

اقدام

تعداد کارکنان
تعداد کارکنان
تعداد کارکنان
تعداد کارکنان

افزایش
افزایش
افزایش
افزایش

تعداد کارکنان

افزایش

تعداد کارکنان

افزایش

بدون متغیر واسط
ظرفیت کاری
ظرفیت کاری ،بارکاری
ثبات کارمند
ثبات کارمند ،رضایت کارمند،
کیفیت خدمات
ثبات کارمند ،رضایت کارمند،
کیفیت خدمات ،رضایت مشتری

ضریب
یادگیری

افزایش

زمان انجام فعالیتهای بعدی

ظرفیت کاری
بارکاری شعبه
فشار کاری پرسنل
رضایت کارمندان

انتظار
پژوهشگر
افزایش
کاهش
کاهش
افزایش

رضایت مشتریان

بدون تغییر

تعداد مشتریان

بدون تغییر

تجربه کارمند

کاهش

متغیر

نتیجه
افزایش
کاهش
کاهش
افزایش
افزایش
ناچیز
افزایش
ناچیز
کاهش

برای مثال ،با همان مقدار جابهجایی کارکنان ،افزایش در تعداد کارکنان به افزایش ثبات کارمندان
منجر شده و این افزایش ثبات باعث افزایش رضایت کارمند میشود .اگر شما برای گرفتن خدمت نزد
شعبه بانکی بروید و تعداد کارکنان آن خیلی زیاد باشند ،زیادبودن کارمندان موجب رضایت شما نخواهد
شد؛ بنابراین رفتار مدل در افزایش ناچیز رضایت و تعداد مشتریان درزمانی که تعداد کارکنان
افزایشیافتهاند ،رفتار صحیحی به نظر میرسد .با افزایش ضریب یادگیری ،افراد در مدتزمان کمتری
کارها را انجام میدهند و بنابراین میزان متغیر زمان انجام فعالیتهای بعدی کوتاهتر خواهد شد و متغیر
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تجربه که در این پژوهش سنوات کاری کارکنانتعریفشده است ،کمتر خواهد شد .برخی از نمودارهای
این تحلیل حساسیتها را در ادامه مشاهده خواهید کرد.

نمودار  .5نتایج تحلیل حساسیت

با افزایش تعداد کارکنان نباید رضایت مشتریان تغییر کند که در این مدل افزایش ناچیز از ماه  12به بعد
مشاهده میشود.

نمودار  .6نتایج تحلیل حساسیت

با افزایش ضریب یادگیری تجربه کارکنان که در این پژوهش سنوات کاری کارکنان تعریفشده است،
کمتر شده است.
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نمودار  .7نتایج تحلیل حساسیت

با افزایش تعداد کارکنان ،تعداد مشتریان نباید تغییر کند که در این مدل افزایش ناچیز مشاهده میشود.


طراحي و ارزيابي سیاستها (حصول نتايج) .در راستای سیاستهای بانک برای افزایش
تعداد مشتریان ،مانند افزودن خدمات جدید ،تعداد مشتریهای ماهانه بانک روند صعودی خواهند
داشت و ظرفیت شعبه بهجایی خواهد رسید که دیگر شعبه قادر به پاسخگویی به مشتریان خود
نخواهد بود؛ بنابراین سیاستهایی در جهت پاسخگویی به نیاز مشتریان نظر گرفتهشده است که
توسط مدل برای بازه زمانی مربوط به سالهای  1394و  1395اجرا شده است و نتایج آن در
ادامه آورده خواهد شد .سیاستهای درنظرگرفتهشده در متغیرهای برونزای مدل بهصورت جدول
 ،7است .سیاستها با نظر مدیر شعبه و با توجه به برونزابودن متغیر و نیز قابلیت تغییر آن توسط
مدیر شعبه اعمال شده است .طبق جدول  ،7سیاست نخست ،وضعیت فعلی شعبه یعنی همان
 176ساعت کاری ماهانه و تعداد  4کارمند است .سیاست دوم ،دوساعت اضافهکاری روزانه در
ساعات کاری و بدون تغییر در تعداد کارکنان است .سیاست سوم نیز افزایش تعداد کارکنان به 6
نفر است و در ساعات کاری روزانه تغییری حاصل نمیشود و درنهایت سیاست چهارم ،افزایش
همزمان تعداد کارکنان به  5نفر و یک ساعت اضافه کاری روزانه برای کارکنان است .
جدول  .7معرفی سیاستها
ساعتهایکاریماهانه(اضافهکاری) 

تعدادکارکنان 

سیاست 

176

4

1

 2( 224ساعت اضافهکاری روزانه)

4

2

176

6

3

 1(200ساعت اضافهکاری)

5

4
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پس از اجرای سیاستهای اشارهشده توسط مدل ،نتایج در جدول  ،8ارائه شده است.
جدول  .8خالصهای از نتایج سیاستها
فشار

0/57

0/75

8279/5

20744200

133208000

سیاست نخست :وضع موجود

0/41

0/64

10537/6

30871400

134860000

سیاست دوم :افزایش ساعات کاری بدون
افزایش نیروی کار

0/39

0/63

13010

64557600

137208000

سیاست سوم :افزایش تعداد کارکنان ،بدون
تغییر در ساعات کاری

0/42

0/64

12096/8

55512300

137148000

سیاستچهارم :تغییرهمزمان تعدادکارکنان و
ساعات کاری

کاری 

بارکاری 

ظرفیت

سود 

هزينه 

نتايجدرماه24شبیهسازی 

شعبه 

با توجه به نتایج جدول  ،8کمترین هزینه در سیاست نخست وجود دارد؛ با این حال بیشترین
سود در سیاست سوم حاصل شده است .از لحاظ داشتن بیشترین ظرفیت شعبه و کمترین بار و
فشار کاری نیز سیاست سوم در اولویت قرار دارد؛ بنابراین در جدول  ،8با استفاده از روش تسلط
که یکی از روشهای غیرجبرانی تصمیمگیری چندشاخصه است ،سیاست سوم بهترین نتایج را در
میان این چهار سیاست بهدست آورده است؛ زیرا در تعداد بیشتری از شاخصها برتری دارد؛
بنابراین درصورت داشتن مشتری برای شعبه بهصرفه است که تعداد نیروهای خود را افزایش دهد
تا بتواند پاسخگوی مشتریان خود باشد و از این طریق سود کسب کند.
با توجه به اینکه سیاست سوم بهعنوان سیاست برتر انتخاب شده است ،رفتار متغیرهای
تصمیم مدل در سیاست سوم با رفتار آنها در سیاست نخست که همان وضعیت فعلی شعبه است
در نمودارهای زیر نشان داده شده است.

نمودار  .8مقایسه رفتار متغیر بارکاری در سیاست اول با سیاست سوم
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نمودار  .9مقایسه رفتار متغیر فشارکاری در سیاست اول با سیاست سوم





نمودار  .10مقایسه رفتار متغیر ظرفیت کاری در سیاست اول با سیاست سوم



نمودار  .11مقایسه رفتار متغیر سود و هزینه در سیاست اول
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نمودار  .12مقایسه رفتار متغیر سود و هزینه در سیاست سوم



در نمودارهای باال سیاست سوم که خطوط آبی است در مقایسه با سیاست اول که وضع فعلی
است و با خطوط قرمز نشان داده شده در متغیرهای بار کاری ،ظرفیت کاری ،فشار کاری و سود
وضعیت بهتری را ایجاد کرده است؛ اما میزان هزینه را افزایش داده است .این نمودارها نشان-
دهنده بهبود در وضعیت شعبه در مقایسه با وضعیت فعلی است.

.5نتیجهگیریوپیشنهادها 

باوجوداینکه ارزیابی عملکرد با استفاده از کارت امتیازی متوازن در دهههای گذشته بسیار
محبوبیت یافته است و حتی با اینکه معرفان این نظام ارزیابی عملکرد ،به ایستابودن آن اقرار
کردهاند و استفاده از پویاشناسی سیستم را بهعنوان راهحلی برای رفع این مشکل پیشنهاد
کردهاند ،مطالعاتی که در آن بهترکیب کارت امتیازی متوازن و پویایی سیستم پرداختهشده باشد،
بسیار کم است .در میان پژوهشهای انجامشده ازجمله پژوهش مقاله آکرامان و اورکات ()2005
که خود مرجع بسیاری از کارهای انجامشده است ،هیچ یک برای تعیین شاخصهایی که روابط
بین آنها در مدل تعیین میشود ،روشی را پیشنهاد نکردهاند؛ اما در این پژوهش از ابتدا برای
تعیین شاخصها از سایر پژوهشهای انجامشده استفادهشده است.
با توجه به مطالعات انجامشده در زمینه ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن ،مشاهده
میشود که برخی از کارهای انجامگرفته از روشهای دیگری استفاده کردهاند؛ مانند مطالعه
هانگ یی وو ( )2009ابتدا در مقالهای شاخصهای کارت امتیازی متوازن در بانک را بهدست
آورده و سپس به کمک همکاران خود با روش دیمتل ارتباط بین این شاخصها و میزان ارتباط
آنها را بهدست آورده است .این پژوهش رابطههای بین عوامل ارزیابی عملکرد بانک را بهخوبی
بیان میکرد؛ اما چون از روش پویاشناسی سیستم استفاده نکرده بود قابلیت پیشبینی نداشت .در
برخی دیگر از مطالعات انجام شده در زمینه ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن نیز
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افرادی از روش پویایی سیستم بهره بردهاند که میتوان به پژوهش آکرامان و اورکات ()2005
اشاره کرد .در این پژوهش یک شرکت بیمه هلندی مدلسازی شده بود و شاخصهای ارزیابی
عملکرد آن نمیتوانست برای شعبه بانک مورداستفاده قرار گیرد .در مطالعه دیگری توسط
افشارکاظمی و پناهی ( )1393یک بانک با استفاده از روش پویایی سیستم و رویکرد کارت
امتیازی متوازن مدلسازی شده بود که شاخصها در سطح بانک بود ،نه در سطح یک شعبه
بانک .همچنین روش سیستماتیکی برای انتخاب شاخصها در این مقاله معرفی نشده و به روش
اعتبارسنجی مناسبی نیز در مدل این پژوهش اشاره نشده بود.
در پژوهش حاضر برای بهدستآوردن رابطه بین متغیرها از روشهای گوناگونی استفادهشده
است که میتوان به استفاده از دادههای موجود در شعبه ،نظر خبرگان ،پرسشنامه و استفاده از
پژوهشهای دیگران اشاره کرد .پساز تأیید اعتبار مدل و شبیهسازی آن توسط نرمافزار ونسیم،
سیاستهای مختلفی را میتوان برای مدل تعریف کرد که درواقع نتایج این سیاستها را میتوان
پیشبینی از آینده قلمداد کرد .برای این منظور در این تحقیق سه سیاست ،بهجز وضع فعلی که
برای شعبه قابلیت اجرا داشت ،بررسی شد.
سیاست نخست ،افزایش ساعات کاری بدون افزایش در تعداد کارکنان ،سیاست دوم ،افزایش
در تعداد کارکنان بدون افزایش ساعات کاری و سیاست سوم ،افزایش همزمان تعداد کارکنان و
ساعات کاری بود که با توجه به شاخصهای تعریفشده سیاست افزایش تعداد کارکنان بهعنوان
سیاست برتر انتخاب شد .با انجام این سیاستها که در اختیار شعبه قرار دارند شاخصهای مالی
تحت تأثیر شاخصهای کارت امتیازی متوازن قرار گرفتند و شاخصهای گروه مشتری،
فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد تغییری نکردند .دلیل اینکه شاخص مشتری تغییری نکرد
این بود که زیادشدن تعداد کارکنان تأثیری برافزایش رضایت مشتریان نخواهد داشت.
شاخص کیفیت خدمات نیز که شاخص فرآیندهای داخلی است با افزایش تعداد کارکنان
تغییری نخواهد کرد که این موضوع منطقی به نظر میرسد .در شاخصهای یادگیری و رشد که
شامل شاخصهای آموزش ،ثبات و رضایت کارکنان است تغییری حاصل نشد؛ زیرا در این
پژوهش تغییر در تعداد کارکنان و ساعات کاری مستقل از آموزش و ثبات و رضایت کارکنان
تعریفشده است .علیرغم اینکه روابط بین برخی از متغیرها در این پژوهش به دالیل ذکرشده در
نظر گرفته نشده است ،پارامترها بهگونهای در مدل دیدهشده است که رفتار سایر متغیرها درست
باشد و خللی به نتایج وارد نشود .در این مدل بهدلیل ایجاد حلقه و عدمامکان انجام شبیهسازی با
نرمافزار ،رابطه بین دو متغیر کارایی کارکنان و ظرفیت کاری شعبه در نظر گرفته نشده است.
رابطه بین متغیرهای سود ،پاداش به کارکنان و انگیزه کارکنان نیز بهدلیل عدمدسترسی به
اطالعات الزم در نظر گرفته نشده است .بهدلیل نبود اطالعات کافی ،رابطهای بین متغیرهای
انگیزه کارکنان و رضایت کارکنان و نیز تأخیر بین متغیرها در مدل مشاهده نشد .در این مدل
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منظور از ظرفیت کاری ،ظرفیت کاری انجام خدمت برایمشتری مستقیم است .در این مدل
رضایت مشتری از کیفیت خدماتی ارائهشده به مشتری در همان ماه ،ناشی میشود .درآمد شعبه
در این پژوهش حاصل تراکنشهای مشتریان است و برای شبیهسازی و انجام سیاستها فرض
شده است که بهازای افزایش هر نفر ساعت پنج تراکنش فرض شده است .با توجه به اینکه در
اجرای سیاستها فرض بر وجود مشتریان بوده است و با توجه به موفقیت سیاست سوم که
افزایش تعداد کارکنان است پیشنهاد میشود که شعبه ابتدا با تعداد کمتری از کارکنان کار خود را
شروع کند و بعد از مدتی تعداد کارکنان را افزایش دهد؛ البته بانک باید مکانی در شعبه برای
افزایش تعداد کارکنان در نظر بگیرد تا در صورت افزایش تعداد مشتریان مشکلی از نظر فضا
برای شعبه وجود نداشته باشد .پیشنهاد میشود اگر با توجه به متغیرهای تعریفشده شعبه
میتواند سیاست های دیگری را اعمال کند با اجرای سیاست در مدل از نتایج این مدل بهره ببرد.
با توجه به اینکه در مدل این پژوهش با افزایش تعداد تراکنشها درآمد و سود شعبه افزایش
مییابد ،پیشنهاد میشود حتی با صرف هزینه سیاستهایی اتخاذ شود که مشتریان را به سمت
شعبه جذب کند .ازآنجاکه در مدل این پژوهش ،افزایش آموزش باعث افزایش کارایی کارکنان
شعبه و باالبردن ظرفیت شعبه میشود ،پیشنهاد میگردد که آموزشهای کاربردی برای کارکنان
در نظر گرفته شود .در این مدل هر چه کارمندان باتجربهتر باشند ،کارایی آنها افزایش مییابد؛
بنابراین استفاده از کارکنان باتجربه پیشنهاد میشود.
در مدلسازی انجامشده کاهش بارکاری به کاهش فشار کاری و افزایش انگیزه و درنهایت
افزایش رضایت کارکنانمنجر میشود؛ بنابراین پیشنهاد میشود تا حد امکان از تحمیل فشار
کاری زیاد بر کارکنان جلوگیری گردد .مدل بهدستآمده در این پژوهش نشان میدهد که
راضی بودن کارمندان باعث ارائه خدمات باکیفیت بیشتر و جذب تعداد بیشتر مشتری میشود؛
بنابراین انجام سیاستهایی در راستای افزایش رضایت کارمندان و افزایش رضایت مشتریان
پیشنهاد میشود .برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میشودازآنجاکه وقوع متغیرهای معلول با تأخیر
بعد از علت رخ میدهد ،تأخیر بین پارامترهای مدل افزوده شود ،رابطه بین دو متغیرکارایی
کارکنان و ظرفیت کاری شعبه در نظر گرفته شود و رابطه بین متغیرهای سود ،پاداش به کارکنان
و انگیزه کارکنان در نظر گرفته شود؛ زیرا افزایش یا کاهش در میزان سود شعبه به پاداش یا
تنبیه کارکنان منجر خواهد شد و این موضوع میتواند باعث افزایش یا کاهش انگیزه کارکنان
شود .پیشنهاد میشود رابطه بین متغیرهای انگیزه کارکنان و رضایت کارکنان در مدل اضافه
شود؛ همچنین برای اندازهگیری کیفیت خدمات ،بهجز کیفیت خدمات ارائهشده به مشتریان ،سایر
ابعاد کیفیت خدمات نیز در نظر گرفته شود .افزودن سایر متغیرها به درآمد شعبه ،بهغیراز درآمد
حاصل از تراکنش مشتریان نیز پیشنهاد میشود.
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