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 03/02/1400تاریخ پذیرش:                                                                              17/01/1400تاریخ دریافت:

 چکیده 
انتخاب مکان بهینه شعب بانک یکی از مهم ترین تصمیمات در فعالیت بانکداری است که اثر بسیر زیادی در عملکرد 

در بانکداری نوین توجه به مطلوبیت محل استقرار  یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر تجهیز منابع پولیو کرایی آن دارد. 

شعب بانک ها و مؤسسات مالی، محرکی مهم در جذب  ن استقرارمکانی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری است. مکا

. در تحقیق حاضر که با هدف بررسی و ارزیابی قرار دهند مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد

از شناسایی و تعیین اولویت عوامل موثر بر مکان یابی شعب بانک توسعه تعاون در شهر همدان صورت گرفته است، 

طریق مرور مطالعات پیشین و مصاحبه با مدیران شعب بانک، عوامل موثر بر تعیین مکان شعب استخراج شدند. جهت 

شناسایی روابط میان عوامل روش دیماتل مورد استفاده قرار گرفت و سپس با به کارگیری روش ترکیبی جدید دیماتل 

ولویت بندی آنها محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد که ( اوزان نسبی عوامل جهت اANPو فرآیند تحلیل شبکه ای )

عوامل نزدیکی به شعب )بانک های خودی و رقیب( و نزدیکی به خدمات و تسهیالت شهری از اهمیت بیشتری 

برخوردارند. همچنین معیار ویژگی های جمعیتی تأثیرگذار بوده و سه معیار خدمات و تسهیالت شهری، ترافیک و 

 به بانک های خودی و رقیب( را تحت تأثیر قرار می دهد.رقابت )نزدیکی 

 (Fuzzy ANP)و فرآیند تحلیل شبکه ای فازی  دیماتل ، تکنیکتوسعه تعاونبانک مکان یابی ،: کلمات کلیدی
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 مقدمه
های موثر بر آن مکان یابی به معنای تعیین مکان مناسب برای فعالیتی خاص با اجرای فرایندی مشخص با توجه به معیار

ب بیشتر و مؤسسات مالی و اعتباری برای جذ در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک هااهداف مسئله است. 

تجهیز  تأثیرگذار بر ویژه ای یافته است. یکی از مؤلفه های همیتتسلط بر مؤلف ههای مؤثر بر تجهیز منابع مالی ا منابع،

در حال  ری است.مالی و اعتبا مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها و مؤسسات منابع پولی در بانکداری نوین توجه به

مکان را ان حاضر نیز تصمیم گیری در مورد مکان یابی تابع روش ها و عوامل خاص و شناخته شده ای است که بهتری

می شدن این مسأله، برای تعیین  و انتخاب مکان بهینه در اختیار محقق و یا تصمیم گیرنده قرار می دهد. در واقع با عل

جاد شعب در خدماتی به ای امروزه بان ك ها و دیگر سازما ن هایمراحل کار کامالً به صورت علمی صورت می گیرد. 

ستقرار شعب اپوشش قرار دهند. مکان  ئه خدماتی بهتر، حوزه وسیعتری را تحتتا ضمن ارا مناطق مختلف پرداخته اند

 رد بررسی وو بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مو مؤسسات مالی، محرکی مهم در جذب مشتریان است بانک ها و

و برای اماکن  ارنددی دقیق شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان سنج ارزیابی قرار دهند. بنابراین ، بانک ها برای احداث

وری است تا مکان وضر(. از این رو، الزم  29و  26: 1387آید)یزدانی دهنوی ،  فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به عمل

ه مشتریان از ضمن ارائه خدمات ب مالی و اعتباری وخدمات آن ها بهینه انتخاب شوند تا استقرار بان کها و مؤسسات

الترین حد ممکن ظرفیت مکان استقرار در با دهی در برابر هزینه راه اندازی برخوردار شوند و ازباز باالترین میزان

خودپرداز  به مشتریان رابطه مستقیمی با مکان دسترسی شود.به عنوان مثال تحقیقات نشان می دهد که رضایت استفاده

 (.42: 1387ها دارد)بامداد و رفیعی، 

با اهمیت در تمامی انواع کسب و کارها )خدماتی و توضیحی( است انتخاب مکان انتخاب مکان فعالیت مسئله ای 

تواند به عنوان یک ابزار مناسب و الفه اصلی در شکست یا موفقیت احتمالی شرکت است انتخاب مکان صحیح می

بخشد و سودمندی  ای را بهبوداستراتژیک در نظر گرفته شود که قادر است رشد سهم بازار را را به طور قابل مالحظه

کسب و کار را افزایش دهد کسب و کارهایی که به طور مستقیم با مشتریان در تعامل هستند مکان فعالیت را به عنوان 

عاملی مهم در فاز اول و کسب و کار مزیت رقابتی در نظر می گیرند. انتخاب صحیح مکان شعبه بانک حداقل به سه 

شعبه جدید بانکی که دسترسی به آن نسبت به دیگر شعبا  -1یفا می کند طریق در سودآوری بانک نقش مهمی را ا

مکان صحیح شعب از همپوشانی  -2تواند دلیل مهمی برای مشتریان شعبات جهت تغییر بانک باشد تر است میراحت

تی بانک می خدمات بانکی در ناحیه تجاری رقبای بالقوه جلوگیری کرده و به دنبال آن منجر به افزایش سهم بازار آ

گیری خوب تحمل فشارهای مالی و عملیات بانکی را آسان می سازد زیرا که مکان صحیح یک شعبه تصمیم -3گردد و

(  1971، 1بانکی جدید هزینه های سرمایه گذاری همچون هزینه های اجاره یا مالیات بر دارایی را کاهش می دهد)کرامر

د منجر به هزینه های زیاد حمل و نقل از دست دادن نیروهای شایسته توانو از طرفی هم انتخاب ضعیف یک مکان می

( طبق استانداردها 1993، 2تواند در عملیات شرکت زیان آور باشد )استیونسونمزیت رقابتی یا برخی شرایط مشابه که می

توجه به مطالب ذکر ( با 1391کشور احتیاج اساسی به استقرار مناسب شعبه جدید بانکی دارد. )کبوتری و دریانورد، 

شده شناسایی عوامل ومعیارهای تاثیرگذار در تعیین مکان شعب بانک شناخت مهمترین و موثرترین آنها برای مدیران 

                                                           
1 Kramer 

2 Stevenson 
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گیری در خصوص تعیین مکان شعب بانک از اهمیت زیادی برخوردار است که در تحقیق حاضر بانک به هنگام تصمیم

 این مهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 یشینه پژوهشپ
مالی و اعتباری،  اطالعات جغرافیایی در نظام بانکداری و مؤسسات تحقیقات صورت گرفته در زمینه کاربرد سامانه

آن ها)مانند ماشین های خودپرداز  شعب آن ها به همراه خدمات ارائه شده از سوی شامل ارزیابی و انتخاب مکان استقرار

( میلیوئیس و همکاران MacDonald,1998ا )ن به تحقیق مک دونالد در کاناداین زمینه م ی توا ( محدود است . در

(Miliotis et als, 2002 ) پانیگراهی و همکاران(Panigrahi et als, 2003 و فیو ) اشاره کرد . در ایران موسوی

تکنیک تجزیه و از  انتخاب مکان مناسب شعب بانک کشاورزی با استفاده در رساله خود تحت عنوان اولوی ت بندی و

مکان یابی ناحیه ای و نقطه ای مورد  مکان یابی شعب بانک کشاورزی را از دو بعد(، AHP) تحلیل سلسله مراتبی

 طراحی و پیاده سازی یک سیستم حامی تصمیم ( و قربانی در رساله خود تحت عنوان 1380)موسوی،  ارزیابی قرار داد

بانکی پرداخت که  ینه بانکی، به ارزیابی کارایی شعب بانک در یک شبکهمطالعه موردی : تعیین شعب به(SDSSمکانی )

خصوص ماشی ن های  (. همچنین در 1388و افزایش بهر هوری رسید )قربانی،  ها با بازنگری مجدد به کاهش هزینه

توان به تحقیق مؤسسات مالی و اعتباری می  مهم ترین خدمات ارائه شده توسط بانک ها و خودپرداز به عنوان یکی از

 2009در اردن در عربستان )  الدجانی و همکاران( Al-Hanbali, 2006در اردن ) الحنبلی

Aldajani&Alfares,) آدامس(Adams, 1991) و بلوك )Block,1994 ).اشاره کرد 

« موردی :  مطالعه طراحی الگویی برای تعیین نظام استقرار تسهیالت در ایران نیز فوکردی در رساله خود تحت عنوان

 10منطقه » به تعیین معیارهای  جایابی ماشین های خودپرداز بانک کشاورزی در ارائه دهنده خدمات در مناطق شهری

  هر کدام از این معیارها با استفاده از فرآیند سلسله تأثیرگذار بر مکان یابی ماشین های خودپرداز و اوزان شهرداری تهران

 (.1384 مراتبی پرداخته است )فوکردی،

 مبانی نظری پژوهش

 بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری

جایگاه ممتازی دارا  سیر تحول، رشد و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان، از دیرباز بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در

و پیشرفت جهان امروز توسعه  کشورها امری ضروری و اجتناب ناپذیر بوده است. در بوده و حضور آ ن ها در توسعه

 (.70: 1384کشورها رابطه ای مستقیم دارد )سیف،  بازارهای مالی به خصوص صنعت بانکداری آن کشورها با توسعه

طریق  اقتصادی هر جامعه، دول تها را بر آن داشته است تا از اهمیت و حساسیت نظام اعتباری و بانکی در کل نظام

پول را در جامعه  سیاست های پولی و اعتباری نامیده م ی شود، گردش اتخاذ و اعمال مجموعه تدابیر ی که اصطالحاً

وجوه در گردش جامعه و  مالی و اعتباری با در اختیار داشتن قسمت عمد ه ای از تنظیم نمایند. بانک ها و مؤسسات

ر تنظیم اقتصادی ایفاء می نمایند و د مختلف اقتصادی، نقش بسیار مهمی را در هر نظام تخصیص آن به بخش های

بر اساس گزارش بانک مرکزی  (10: 1384 اقتصادی جامعه تأثیر بسزایی دارند )حسینی هاشمی، روابط و مناسبات

می کنند  اعتباری که تحت نظارت این بانک در کشور فعالیت اسالمی ایران تعداد بانک ها و مؤسسات مالی و جمهوری

 1بانک قرض الحسنه و  1بانک غیر دولتی )خصوصی (،  18تخصصی دولتی،  بانک 5بانک تجاری دولتی،  3شامل: 

شعبه از بانک های خارجی در  5و  بانک مشترك ایرانی و خارجی 1است. عالوه بر این  مؤسسه اعتباری غیر دولتی

 ( http://www.cbi.ir. )می کنند که تحت نظارت بانک مرکزی هستند کشورمان فعالیت

http://www.cbi.ir/
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 مکان یابی 
کاال را به  انبار مطرح گردید، وی نحوه قرار گیری یک 1909سال  تئوری مکانی برای اولین بار توسط آلفرد وبر در

. این مسأله در سال ممکن باشد مکانی بین انبار کاال و مشتریان کاال برابر با حداقل نحوی در نظر داشت که میزان فاصله

مطالعات  ارضی مورد تکمیل قرار گرفت . نحوه پراکنش واحدهای صنعتی و کاربریهایبررسی  توسط ایزارد با 1956

موفقیت  ها و رقابتی است که توجه به آن سبب کاهش هزینه جمله مسایل مهم در حفظ شرایط بهینه خدماتی و مکانی از

که  "ضای جغرافیاییف چگونگی تخصیص منابع محدود"عبارت است از  واحدهای صنعتی می شود. یک مسأله مکانی،

ود در حوزه موج "مشتریان "متقاضیان  به مجموعه ای از "سرویس دهنده ها"مرکز خدماتی  در شکل ساده آن یک یا چند

 (.Brandeau& Chiu, 645,646) نفوذ خود خدمات عرضه میکنند

 

مل کیفی است بنابراین انتخاب مکان یک تصمیم گریه چند شاخه است زیرا نیازمند بررسی هم عوامل کمی و هم عوا

ها هستند همچنین ادبیات تحقیق ( تکنیکی مناسب جهت ارزیابی گزینهMADMتحلیل های تصمیم گیری چند شاخه )

، 1یابی است) میندر مورد مکان یابی شعب بانک نشان دهنده انتخاب فرایند تصمیم گیری چند شاخه در مسائل مکان

( بررسی مطالعات انجام شده در استفاده از مدل های تصمیم گیری 2010، 3ار، سین2002و همکاران، 2؛ میلیوتیز 1989

چند شاخه در مکان یابی بنگاه های اقتصادی به ویژه بانک ها بیانگر تنوع معیارهای موثر در این خصوص است گلی و 

و  5میلیوتیس (، 2003) 4(، در تحقیق خود با بررسی نتایج مطالعات صورت گرفته توسط الحنبلی1389همکاران)

(، معماریانی  2009) 9(،  الدجانی2001) 8(، الموسوی1997) 7(یانگ ولی 2004و همکاران ) 6( ژائو 2002همکاران )

ها و موسسات مالی و اعتباری را ارائه ( فهرستی از معیارهای موثر بر فرهنگی آبی بانک1384(، فرجی سبکبار )1382)

(، عشورنژاد 1392(، فرجی سبکبار و همکاران )1391مطالعات کبوتری و دریانورد )داده است که با در نظر گرفتن نتایج 

( و همچنین شباهت ها و تفاوت های موجود در خدمات شهری، می توان معیارها و عوامل موثر را به شرح 1390)

 جدول خالصه نمود.

 

  

                                                           
1 Min, H 
2 Miliotis 
3 Cinar 
4 Al-Hanbali 
5 Miliotis 
6 Zhao 
7 Yang, j & Lee, H 
8 Al Mosavi 
9 . Aldajani 
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 وامل موثر بر تعیین مکان شعب، بیان شده در ادبیات پژوهشع -1جدول 

 مشخصه معیار

 جمعیت، سن، جنس، شغل، درآمد، تأهل، سطح تحصیالت، خانوار و... جمعیتی

ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی، مراکز تجاری، بیمارستان، دانشگاه،  خدمات و تسهیالت شهری

رهای پارك، فروشگاه های زنجیره ای، هتل ها و رستوران ها، مراکز خرید، بازا

 روز و... 

رفه میدان موقعیت چهارراه ها، میدان ها، بزرگراه ها، خیابان های یک طرفه و دو ط نظام ترافیک و حمل ونقل 

 ها و چهار راه های پرازدحام 

شعب بانک های خودی و رقیب، دستگاه های خودپرداز بانک های خودی و  رقبا

 رقیب و...

 ریی و انتظامی، بیمه، محدوده خدمات شهطرح های توسعه شهری، محدوده امنیت قوانین و مقررات 

 هزینه های مربوط به مالکیت، هزینه تهیه خدمات  هزینه مکان 

 1جهت حل مسائل مکان یابی استفاده شده است. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی MADMدر مطالعات متعددی از تکنیک 

(AHPارائه شده توسط ساعتی )استفاده در مسائل مکان یابی است )راهگان و میرزا (، متداول ترین روش مورد 1980)2

( و فرناندز 2007)6( وو و همکاران2004)5(، آراس و همکاران2002)4( به طوری که تی زنگ و همکاران2012، 3زاده

 مورد استفاده قرار گیرد. AHP( پیشنهاد می کنند که در ارتباط با انتخاب مکان، روش 2009)7و رویز

( یک AHP)8ارتباط عناصر تشکیل دهنده مدل یک طرفه است، در فرآیند تحلیل شبکه ای که AHPبرخالف روش 

عنصر از مدل بر عنصر یا عناصر دیگر و حتی برخود اثر گذار است و ممکن است از دیگر عناصر نیز تأثیر بپذیرد. به 

(. فرآیند 1389)سعیدی و نجفی، بیان دیگر مسئله از حالت خطی خارج و در قالب غیرخطی یا شبکه ای نمود می یابد. 

تحلیلی شبکه یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره است که در آن، ساختار شبکه ای جانشین ساختار سلسله 

مراتبی شده است. طی سالیان اخیر، مدل فرآیند تحلیل شبکه ای به عنوان یک مدل جامع چند منظوره تصمیم گیری به 

مستلزم شناخت  ANPز مسائل تصمیم گیری پیچیده بکار رفته است. ساخت مدل صورت گسترده در حل بسیاری ا

(. ساختار 2005و همکاران،  9مسأله، تعریف معیارها و زیرمعیارها و تبیین روابط و اثرهای متقابل آنهاست )وولف لنر

شبکه ای را می توان از طریق طوفان مغزها و یا هر روش مناسب دیگری چون روش دلفی یا روش گروه اسمی به 

( که از انواع روش های تصمیم گیری بر پایه مقایسه زوجی DEMATEL)10(. روش دیماتل1389دست آورد )زبردست 

تخراج عوامل یک سیستم و ساختاردهی نظام مند آن ها، توسط به کارگیری است با بهره مندی از قضاوت خبرگان در اس

                                                           
1 Analytical Hierarchy Process 
2 Saaty 
3 Rahgan & Mirzazadeh 
4 Tzeng et.al 
5 Tzeng et.al 
6 Wu et.al 
7 Fernandez & Ruiz 
8 Analytic Network Process (ANP) 
9 Wolfslehner 
1 0 Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) 
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اصول فرضیه گراف ها، ساختار سلسله مراتبی از عوامل موجود در سیستم همراه با روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری 

ددی معین می کند. متقابل عناصر مذکور، به دست می دهد. به گونه ای که شدت اثر روابط مذکور را به صورت امتیاز ع

قضاوت خبرگان در مقایسه های زوجی این روش، ساده بوده و نیازمند آگاهی ایشان از چگونگی فرآیند دیماتل نیست، 

اما کیفیت نظر و گسترده بینش آنها از جوانب گوناگون مسأله در نتیجه حاصل از روش دیماتل، بسیار اثرگذار است و 

(، از آنجا که روش دیماتل روابط 132: 1387باشند )آقا ابراهیمی سامانی و همکاران، باید آگاهی کافی از مسأله داشته 

 استفاده کرد.  ANPعلت و معلولی بین عوامل را مشخص می نماید لذا می توان این روش را با روش 

می توان به  در سال های اخیر مطالعات زیادی از روش ترکیبی دیماتل و فرآیند تحلیل شبکه استفاده کرده اند که

(، 1390(، نژاد و همکاران )2012و همکاران )3(، ووجانوویک2012)2(، بویوکوزکان و سیفسی2008)1تحقیقات وو

( اشاره کرد. بنابراین در 1392(، عشورنژاد و همکاران )1392(، شفیعی رودپشتی و همکاران )1391معلمی و نجاتی )

( جهت 2012فرآیند تحلیل شبکه ای )ووجانوویک و همکاران،  تحقیق حاضر از یک رویکرد ترکیبی جدید دیماتل و

 محاسبه اوزان معیارها استفاده خواهد شد.

 

 محدوده مورد مطالعه 
ست که شعبه امحدوده مورد مطالعه پژوهش شهر همدان می باشد که دارای سه شعبه از بانک توسعه تعاون در این شهر 

 ن شهدا می باشد.و دیگر شعب این بانک واقع در خیابان باباطاهر و خیابا مرکزی )سرپرستی ( در میدان جهاد واقع است

 

 
 : مکان شعب بانک توسعه تعاون در شهر همدان1تصویر

 روش تحقیق
شامل کلیه مدیران و کارکنان شعب بانک  جامعه تحقیق توصیفی است. -نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن تحلیلی

نان شعب که از نفر از مدیران و کارک 15ت و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، توسعه تعاون در شهر همدان اس

 نظر اداره مدیریت شعب بانک توسعه تعاون صالحیت الزم را دارند به عنوان نمونه انتخاب شدند.

مدیران شعب از طریق مطالعات کتابخانه ای و جستجو در پژوهش های شعب گرفته در این زمینه و همچنین مصاحبه با 

بانک، عوامل موثر بر تعیین مکان شعب استخراج شدند. جهت شناسایی روابط میان عوامل روش دیماتل مورد استفاده 

                                                           
1 Wu 
2 Büyüközkan & Çifçi 
3 Vujanović 
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قرار گرفت و در نهایت با به کارگیری روش ترکیبی جدید دیماتل و فرآیند تحلیل شبکه ای اوزان نسبی عوامل موثر بر 

ها محاسبه گردید. تمامی محاسبات مربوط به روش دیماتل و فرآیند تحلیل مکان یابی شعب بانک جهت اولویت بندی آن

 صورت گرفت. 2016MS Excelنرم افزار  1شبکه ای با بهره گیری از قابلیت های ماکرو

 روش دیماتل

در جنوا ارائه گردید. این روش روابط علی  2توسط موسسه باتل مموریال 1976و  1972روش دیماتل مابین سال های 

و همکاران،  3لولی ما بین شاخص ها را در مسائل تصمیم گیری به یک مدل ساختاری ملموس تبدیل می کند )تی زنگمع

(. تکنیک دیماتل با این هدف معرفی شد که استفاده مناسب از روش های تحقیق علمی، می تواند ساختار پیچیده 2007

و همکاران،  4مسائل را بهبود بخشد و در شناسایی راه حل های علمی با ساختار سلسله مراتبی مشارکت نماید )شی یه

ست که می تواند مولفه های دخیل را به دو گروه علت و معلولی تفکیک نماید، ( این تکنیک مبتنی بر نمودارهایی ا2010

این نمودارها رابطه وابستگی میان عناصر یک سیستم را به تصویر می کشند. نمودار علی با ترسیم زوج مرتب هایی 

ودن عامل را نشان حاصل می شود که در آن محور افقی نشان دهنده شدت تأثیرپذیری و محور عمودی علت یا معلول ب

می دهد به طوری که اگر عامل در باالی محور افقی قرار گیرد جز گروه علت و اگر در پایین محور افقی قرار گیرد جز 

گروه معلول قرار می گیرد. از این رو نمودارهای علی می توانند روابط علی پیچیده میان معیارها را به یک مدل ساختاری 

و بینش دقیقی برای حل مسئله به وجود آورند. به عالوه با کمک دیاگرام علی و تشخیص  قابل مشاهده تبدیل نماید

( مراحل روش 2007تفاوت میان معیارهای علت و معلول می توان تصمیمات درستی اتخاذ نمود )تی زنگ و همکاران، 

 دیماتل جهت محاسبه سطح وابستگی میان معیارها به شرح زیر است.

 (1مستقیم )گام تهیه ماتریس روابط 
آنها بر  کارشناس )مدیران( میزان تأثیرگذاری Hمعیار جهت بررسی وجود دارد و می بایست توسط  nفرض کنید که 

ل مشخص را با توجه به جدو jبر معیار  iیکدیگر مشخص گردد. هر کارشناس می بایست میزان تأثیرگذاری معیار 

ام مشخص شده است به صورت  kکه توسط کارشناس  jعیار بر م iنماید. میزان تأثیر میزان تأثیر معیار 
k

ijMX  نشان

 k=1,…,H. J=1,…,n, i=1,…,nداده می شود به طوری که 

 

 
 : مقیاس مورد استفاده در روش دیماتل 2جدول

 تأثیر خیلی زیاد  تأثیر زیاد  تأثیر کم  تأثیر خیلی کم  بدون تأثیر

0 1 2 3 4 
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تشکیل خواهد شد به طوری که هر  n*nپس از انجام مقایسات زوجی بین تمام معیارها یک ماتریس  kبرای کارشناس 
k

ijX  در ماتریس HkXX nn

k

ij

k ,...,1,][    نمایانگر یک عدد غیرمنفی است. به همین ترتیب
HXXXX ,...,,, 321

کارشناس وجود دارد به طوری که تمامی عناصر قطر اصلی این ماتریس  Hماتریس برای  

 ها صفر خواهد بود زیرا که یک معیار نمی تواند بر روی خود تأثیر داشته باشد.

   1رابطه 
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  به طوری که 








ii

ji
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ij
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ریس ها جهت تهیه ماتریس روابط مستقیم میانگین حسابی تمامی مات 
nn

K

ij

K XX


0  که از پاسخ گوییH  کارشناس

ده است، محاسبه می گردد. به طوری که ماتریس «به دست آ 
nnijaA


نشان دهنده متوسط نظراتH  پاسخ دهنده

و همچنین نشان دهنده میزان تأثیر اولیه هر معیار بر معیارهای دیگر  A)کارشناس( برای هر عنصر است. ماتریس 

 تأثیرپذیری اولیه هر معیار از معیارهای دیگر است.

 

 

 (2نرمال کردن ماتریس روابط مستقیم )گام 
تبدیل کرد )هانک و  Xرا می توان به ماتریس نرمال روابط مستقیم  Aماتریس روابط مستقیم  3و  2با استفاده از روش 

 (.2006همکاران، 

ASX   2رابطه   

   3رابطه  










n

i ij
nj

n

j
ni

aS
1

1
1

1 max
1,

max
1min 

 

 (3تشکیل ماتریس روابط کلی )گام 
ماتریس همانی است )هانگ و همکاران،  ”I“محاسبه می شود که در آن  4( با استفاده از رابطه Tماتریس روابط کلی )

2006) 

   4رابطه   1
1


 XXT 

 (4تعیین حد آستانه )گام 
اطالعات مربوط به چگونگی اثرگذاری یک عامل بر عامل دیگر را فراهم می کند، تصمیم گیرنده  Tاز آنجا که ماتریس 

الزاماً باید یک مقدار یا حد آستانه برای فیلتر کردن برخی آثار جزئی )ناچیز( تعیین کند این حد آستانه توسط کارشناسان 

به دست می آید. عناصری که مقادیر آنها از حد  Tس )مدیران( تعیین شده و یا از طریق محاسبه میانگین عناصر ماتری
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آستانه بیشتر باشد همان مقادیر خود را در اختیار می کنند و در مقابل به عناصری که مقادیر آنها از حد آستانه کمتر یا 

واهد بود که در آن عدد بزرگ خ CTبرابر آن است عدد صفر تعلق می گیرد. نتیجه نهایی کار ماتریسی همانند ماتریس 

تر از صفر نشان دهنده تأثیرگذاری عامل سطری بر عامل ستونی و در مقابل عدد صفر نشان دهنده عدم تأثیرگذاری 

عامل سطری بر عامل ستونی است. می بایست توجه داشت که اگر مقدار حد آستانه خیلی کم در نظر گرفته شود. 

مانده  فهم آن مشکل خواهد بود و اگر خیلی زیاد تعیین گردد ساختار سیستم بسیار  ساختار سیستم همچنان پیچیده باقی

 Tساده شده و روابط مهم نیز نادیده گرفته خواهد شد. با توجه به حد آستانه می توان تأثیرات ناچیز را در ماتریس 

وابط بین سیستم مورد نظر را آسان ( را ترسیم کرد که فهم رNRM)  1نادیده گرفت و بر مبنای آن نقشه روابط شبکه ای

 می نماید.

 (5تهیه نمودار علی )گام 

محاسبه شده و به CTحاصل جمع سطرها و ستون ها در ماتریس  7و  6با استفاده از رابطه 

KKKKنامیده می شوند. نمودار علی با ترسیم زوج های Cو بردار  Rترتیب بردار  RCRC  , 

د با ( که میزان اهمیت معیار را نشان می دهC+Rمرتب حاصل می شود که در آن محور افقی )

علت و ( که رابطه تأثیرگذار یا تأثیرچذیر بودن )R-Cو محور عمودی )KRبه KCاضافه کردن 

KKحاصل می گردد. زمانی که مقدارKCاز  KRمعلول( را مشخص می کند با کم کردن RC  

ه گروه مثبت است، آن معیار متعلق به گروه علت )اثرگذار( است و اگر منفی باشد، متعلق ب

 معلول )اثرپذیر( خواهد بود.

   5رابطه   njitt
nncij ,...,2,1,, 


 

   6رابطه  
11

1


 








 

n

n

j

cijnnij trR 

   7رابطه  
11

1



 










 

n

n

j

cijnij tcC 

 ANP DEMATELترکیب روش
وجود داشت( برای حل مسائل شبکه  AHPجهت رفع فرض سلسله مراتبی بودن روابط )که در روش   ANPروش

طح س، ANP( توسعه یافت. هنگام محاسبه وزن نسبی معیارها با استفاده از روش موسوس 1996ای توسط ساعتی )

ش دیماتل وابستگی میان معیارها به صورت ارزش های متقابل )دو طرفه( در نظر گرفته می شود در حالی که در رو

د نزدیک سطح وابستگی میان معیارها ارزش های متقابل نخواهد داشت که این به آنچه در دنیای واقعی وجود دار

تریس وجود دارد، از ما ANPنقص که در روش موسوم (. بنابراین جهت رفع این 2011تر است )یانگ و تی زنگ، 

 هد شد.( که از روش دیماتل به دست می آید جهت محاسبه وزن نسبی معیارها استفاده خواTروابط کلی )ماتریس 

                                                           
1  
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( بیان می کنند، روش دیماتل تنها برای محاسبه سطح تأثیرگذاری میان گروه 2011و همکاران )  1همان طور که لی

از عوامل مورد استفاده قرار نمی گیرد بلکه از ماتریس تأثیرگذاری کلی نرمال شده جهت تشکیل های متفاوتی 

برای محاسبه سطح وابستگی بین عوامل متفاوت نیز استفاده خواهد شد. با  ANPسوپرماتریس ناموزون در روش 

ر ادامه تشریح خواهد در پنج گام صورت می گیرد که د ANPتوجه به مطالب بیان شده ترکیب روش دیماتل و 

 شد.

 

 ( 1)گام  NRM( و CTساخت ماتریس تأثیرگذار کلی )
( حاصل Tپس از تعیین حد آستانه برای ماتریس روابط کلی ) CTدر این مرحله با استفاده از روش دیماتل، ماتریش 

 ( ترسیم می گردد.NRM)می گردد و با توجه به آن نقشه روابط شبکه ای 

 (2)گام  Wمحاسبه سوپرماتریس ناموزون 

مجموع تأثیرات هر معیار در ارتباط با معیارهای سایر خوشه هادر ماتریس تأثیرگذاری کلی محاسبه شده با روش دیماتل 

نرمال گردد. تأثیرگذاری زیر  CTنشان داده می شود. در ابتدا می بایست ماتریس تأثیرگذاری کلی  CTدر ماتریس 

معیارهای هر خوشه یا معیار اصلی در ارتباط با زیرمعیارهای سایر خوشه ها به صورت ماتریس های جداگانه در نظر 

گرفته می شوند. در هر یک از ماتریس ها با تقسیم کردن عنصر هر سطر بر مجموع عناصر همان سطر، ماتریس نرمال 

Aامی ماتریس ها، ماتریس تأثیرگذاری کلی نرمال شده می گردد. با نرمال شدن تم

CT  حاصل می گردد. این مقدار نرمال

 ANPدر روش  2Wشده تأثیرات معیارها در ارتباط با معیارهای سایر خوشه ها جهت ساخت سوپرماتریس ناموزون

 مورد استفاده قرار گرفت.

 

 ( 3ام ساخت ماتریس تأثیرگذاری گروهی کلی )گ
صورت ماتریس  همان طور که بیان شد تأثیرگذاری زیرمعیارهای هر خوشه در ارتباط با زیرمعیارهای سایر خوشه ها به

که هر عنصر آن از  DTهای جداگانه در نظر گرفته می شوند. ماتریس تأثیرگذار گروهی کلی، ماتریسی همانند ماتریس 

کردن این  حاصل جمع تمامی عناصر هر یک از این ماتریس ها )ماتریس متناظر با خود( به دست می آید. جهت نرمال

 ماتریس نیز عنصر هر سطر بر مجموع عناصر همان سطر تقسیم می گردد.

 (4محاسبه سوپرماتریس موزون )گام 
aاز ترکیب ماتریس تأٍیرگذاری گروهی کلی نرمال شده  WW 3سوپر ماتریس موزون

DT  و سوپرماتریس ناموزونW  از

 حاصل می گردد. 8رابطه 

WTW   8رابطه  a

DW  
 (5محاسبه سوپرماتریس محدود )گام 
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3 Weight Super Matrix 
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در در خود ضرب خواهد شد تا مقادیر بردارهای آنق WWبرای محاسبه سوپرماتریس محدود، سوپرماتریس موزن 

 ماتریس محدود به مقدار ثابتی برسد به عبارت دیگر 

Z   9رابطه 

W
z

W


lim 

 به سمت بی نهایت میل می کند. بردارهای سوپرماتریس محدود شده بیانگر وزن نسبی معیارها است. Zکه در آن 

 تجزیه و تحلیل داده ها 

نفر از مدیران و کارکنان  15بیان شد با جست وجو در مطالعات صورت گرفته و همچنین انجام مصاحبه با همان طور که 

شعب بانک توسعه تعاون عوامل موثر بر تعیین مکان شعب استخراج گردید که در نهایت با توجه به نظرات مدیران و 

 ار اصلی )خوشه( دسته بندی شدند.معی 4زیر معیار و  7عامل شناسایی شده و در قالب  11کارکنان شعب 

 معیارهای مهم در تعیین شعب )مورد استفاده در تحقیق( -3جدول 

 عوامل موثر  زیرمعیار  نماد معیار اصلی  نماد 

 تراکم جمعیت منطقه  جمعیت  1الف  ویژگی های جمعیتی  الف 

 شغل مشتریان  مشتریان 2الف  

 درآمد مشتریان 

 تحصیالت مشتریان 

خدمات و تسهیالت  ب

 شهری 

 نزدیکی به ادارات و شرکت های دولتی و خصوصی  اداری  1ب

 نزدیک به مراکز خرید  اقتصادی  2ب 

 نزدیکی به بازار روز )بازار سنتی( 3ب 

 نزدیکی به بیمارستان ها و مراکز درمانی  بهداشتی درمانی  3ب 

 چهارراه های پرازدحام و...نزدیکی به میدان ها،  ترافیک  1پ ترافیک پ

 نزدیکی به شعب بانک خودی  شعب بانک 1ت رقابت ت

 نزدیکی به شعب بانک رقیب 

 
که  DEMATEL-ANPپس از شناسایی و نهایی کردن معیارها، جهت مدل سازی مسئله و تحلیل آن از روش ترکیبی 

 جزئیات مربوط به آن در بخش قبلی تشریح گردید، استفاده شد.

 NRMو نمودار  CTساخت ماتریس تأثیرگذاری کلی 

جهت شناسایی روابط میان معیارها بر اساس روش دیماتل پرسشنامه ای به صورت الکترونیکی طراحی شده و در جهت 

توجه به طیفی که مدیران شعب قرار داده شد و از آنها خواسته شد میزان تأثیرگذاری هر معیار بر معیارهای دیگر را با 

ارائه شده است،مشخص نمایند. جهت تلفیق پاسخ های تمامی مدیران، میانگین حسابی نظرات آنان محاسبه  2در جدول 

گردید که این همان گام اول روش دیماتل یعنی تهیه ماتریس روابط مستقیم است که پس از نرمال کردن آن )گام دوم( 

 به صورت جدول به دست می آید. 4طه ماتریس روابط کلی با استفاده از راب
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 ماتریس روابط کلی -4جدول 

 1ت 1ح 3ب 2ب  1ب  2الف  1الف  

 1٫096  1٫038  0٫881  1٫047  0٫907  0٫826  0٫813   1الف

 1٫048  0٫98  0٫826  0٫991  0٫842  0٫67  0٫885   2الف

 0٫858  0٫798  0٫672  0٫757  0٫582  0٫64  0٫708   1ب

 1٫093  1٫041  0٫85  0٫874  0٫867  0٫835  0٫965   2ب

 0٫808  0٫774  0٫557  0٫738  0٫649  0٫609  0٫729   3ب

 0٫932  0٫744  0٫741  0٫873  0٫746  0٫665  0٫798   1ح

 0٫865  0٫947  0٫82  0٫952  0٫835  0٫769  0٫85   1ت

 
آستانه برای فیلتر کردن برخی آثار جزئی )ناچیز( تعیین کند. این حد  در گام بعدی می بایست مدیران یک مقدار یا حد

( تعیین شد. بنابراین عناصری که مقادیر آن ها از حد 833/0آستانه همان میانگین حسابی عناصر ماتریس روابط کلی )

ا از حد آستانه کمتر یا برابر آستانه بیشتر باشد همان مقادیر خود را اختیار می کنند و در مقابل به عناصری که مقادیر آنه

 با آن اسد عدد صفر تعلق می گیرد. نتیجه کار در جدول نشان داده شده است.

 1ت 1پ 3ب 2ب  1ب  2الف  1الف 

 1٫096  1٫038  0٫881  1٫047  0٫907  0  0   1الف

 1٫048  0٫98  0  0٫991  0٫842  0  0٫885   2الف

 0٫858  0  0  0  0  0  0   1ب

 1٫093  1٫041  0٫85  0٫874  0٫867  0٫835  0٫965   2ب

 0  0  0  0  0  0  0   3ب

 0٫932  0  0  0٫873  0  0  0  1پ

 0٫865  0٫947  0  0٫952  0٫835  0  0٫85   1ت

و  Rمحاسبه شده و به ترتیب بردار  T( حاصل جمع سطرها و ستون ها در ماتریس 5جهت ترسم نمودار علی )گام  

 نامیده می شوند. Cبردار 

 مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر معیار -6جدول 
 iR  iC  

ii CR   
ii CR  

 7.669  2.269  2.7  4.969  1الف

 5.581  3.911  0.835  4.746  2الف

 4.309  -2.593  3.451  0.858  1ب

 11.262  1.788  4.737  6.525  2ب

 1.731  -1.731  1.731  0  3ب

 5.811  -2.201  40006  1.805 1پ

 10.341  -1.443  50892  4.449  1ت
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 نمودار علی -1نمودار 

ii( با توجه به زوج مرتب های )1نمودار علی )نمودار  CR ،ii CR  ترسیم می گردد. معیارهای که مقدار)

ii CR   آنها کمتر از صفر باشد جزء معیارهای تأثیرپذیر )معلول( و اگر بزرگ تر از صفر باشد 

 
 (NRM: نقشه روابط شبکه ای )-2نمودار

( تأثیرگذار و معیارهای 2( و )ب2(، )الف1آن معیار تأثیرگذار )علت( خواهد بود. با توجه به جدول معیارهای )الف

ii( تأثیرپذیر خواهند بود. مقدار 1( و )ت1پ(، )3(، )ب1)ب CR   برای هر معیار بیانگر شدت تعامل آن معیار با

iiمعیارهای دیگر است. در میان معیارهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر هر معیار که مقدار  CR   برای آن بیشتر باشد از

( در میان عوامل تأثیرپذیر 1( در میان عوامل تأثیرگذار و معیار )ت2براین معیار )باهمیت بیشتری برخوردار است. بنا

از اهمیت بیشتری برخوردار. در ماتریس تأثیرگذاری کلی، با جمع کردن مقادیر زیر معیارهای هر معیار در ارتباط با 

 ( به دست می آید.TDدیگر معیارها، ماتریس تأثیرگذاری گروهی گروهی )
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 ماتریس تأثیرگذاری گروهی کلی-7جدول 

 ت پ ب الف 

 2٫144  2٫018  4٫668  0٫885  الف

 1٫951  1٫041  2٫59  1٫8  ب

 0٫932  0  0٫873  0  پ

 0٫865  0٫947  1٫787  0٫85  ت

 

شعب جدول تأثیرگذاری معیارهای اصلی بر یکدیگر را نشان می دهد که در آن بعد از تعیین حد آستانه توسط مدیران 

معیار اصلی )پ( یعنی ترافیک بر معیار اصلی )الف( یعنی ویژگی های جمعیتی و همچنین برخود تأثیرگذار نیست. زیرا 

 معیارهای ویژگی های جمعیتی )الف( بر زیرمعیارهای تسهیالت و خدمات شهری )ب( بیشترین تأثیرگذاری را دارند.

 لیمجموعه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری گروهی ک -8جدول 

 R C 
ii CR  ii CR  

 13٫25  6٫18  3٫535  9٫715  الف

 17٫3  2٫536-  9٫918  7٫382  ب

 5٫811  2٫201-  4٫006  1٫805  پ

 4٫449  5٫892  1٫443-  10٫341  ت

 
محاسبه آن همانند جدول است. با ( مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری گروهی کلی را نشان می دهد که نحوه 8جدول )

 توجه به جدول معیارهای گروهی )الف( تأثیرگذارترین و معیارهای گروهی )پ( تأثیرگذارپذیرترین معیارها هستند.

 محاسبه اوزان نسبی معیارها 

نرمال گردد. برای این کار همان طور که بیان  CT( ابتدا می بایست ماتریس Wجهت محاسبه سوپرماتریس ناموزون ) 

گردید، تأثیرگذاری زیرمعیارهای هر معیار در ارتباط با زیرمعیارهای سایر خوشه ها به صورت ماتریس های جداگانه در 

 ( سپس هر کدام از این ماتریس ها به طریقی که بیان می شود نرمال می گردد.8نظر گرفته می شود )جدول 

 تفکیک شده CTس ماتری- 1جدول

 ت پ ب الف    

 1ت 1پ 3ب 2ب 1ب  2الف  1الف    

 الف 
 1٫096  1٫038  0٫881  0٫907  0٫907  0  0   1الف

 1٫048  0٫98  0  0٫842  0٫842  0  0٫885   2الف

 ب

 0٫858  0  0  0  0  0  0  1ب

 1٫093  1٫041  0٫85  0٫867  0٫867  0٫835  0٫965  2ب

 0  0  0  0  0  0  0  3ب

 0٫932  0  0  0  0  0  0   1ح پ

 0٫865  0٫947  0  0٫835  0٫835  0  0٫85   1ت ت 
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ماتریس مربوط به تأثیرگذاری زیرمعیارهای معیار )الف( در ارتباط با زیرمعیارهای معیار )ب( در ذیل نشان داده شده 

 مجموع عناصر همان سطر نرمال می گردد.است و با تقسیم عنصر هر سطر بر 

 ب –ماتریس الف 

  ب 

 جمع 3ب 2ب 1ب 

 2٫925  0٫911  1٫076  0٫938  1الف الف

 2٫749  0٫856  1٫02  0٫873  2الف 

 

 ب نرمال شده  -ماتریس الف

  ب 

 جمع 3ب 2ب 1ب 

 1 0.311 0.368 0.321 1الف الف

 1 0.311 0.371 0.318 2الف 

 

aنرمال کردن دیگر ماتریس ها با روش بیان شده ماتریس تأثیرگذاری کلی نرمال شده )پس از 

CT همانند جدول حاصل )

 است. Wمی گردد که در واقع همان سوپرماتریس ناموزون 

a)ماترس تأثیرگذاری کلی نرمال شده  wسوپرماتریس ناموزون  -10جدول 

CT 

 ت پ   ب  الف  

 1ت 1پ 3ب 2ب 1ب 2الف 1الف  

 1 1 0.311 0.369 0.32 0 0 1الف الف

 1 1 0 0.541 0.459 0 1 2الف 

 1 0 0 0 0 0 0 1ب ب

 1 1 0.328 0.337 0.335 0.464 0.536 2ب 

 0 0 0 0 0 0 0 3ب 

 1 0 0 1 0 0 0 1پ پ

 1 1 0 0.533 0.467 0 1 1ت ت

 

 

 ساخت ماتریس تأثیرگذاری گروهی کلی 
 2و ستون  1نشان داده شده است که در آن عنصر مربوط به سطر  6در جدول  DTماتریس تأثیرگذاری گروهی کلی 

ر مربوط ( حاصل شده است و عنص1)جدول  CTب در ماتریس  -( از حال جمع تمامی عناصر ماتریس الف4.668)

است. دیگر عناصر ماتریس CTپ در ماتریس  -( برابر با مجموع تمامی عناصر ماتریس ب041/1( 3و ستون  2به سطر 

DT به همین طریق به دست می آیند. با تقسیم عناصر هر سطر ماتریسDT  بر مجموع عناصر همان سطر، ماتریس

aتأثیرگذاری گروهی کلی نرمال شده 

DT.)حاصل می گردد )جدول  
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aماترسی تأثیرگذاری کلی نرمال شده -11جدول 

DT 

 ت پ ب الف 

 0٫221  0٫208  0٫48  0٫091  الف

 0٫264  0٫141  0٫351  0٫244  ب

 0٫516  0  0٫484  0  پ

 0٫194  0٫213  0٫402  0٫191  ت

 
 WWسوپرماتریس موزون  -12جدول 

 ت پ ب الف  

 1ت 1پ 3ب 2ب 1ب 2الف 1الف  

 0٫221  0٫208  0٫149  0٫177  0٫154  0  0  1الف الف

 0٫221  0٫208  0  0٫26  0٫221  0  0٫091  2الف 

 0٫264  0  0  0  0  0  0  1ب ب

 0٫264  0٫141  0٫115  0٫118  0٫117  0٫113  0٫131  2ب 

 0٫264  0  0  0  0  0  0  3ب 

 0٫516  0  0  0٫484  0  0  0  1پ پ

 0٫194  0٫213  0  0٫214  0٫188  0  0٫191  1ت ت

 
aاز حاصل ضرب عناصر ماتریس تأثیرگذار گروهی کلی نرمال شده  WWسوپرماتریس موزون 

DT در سوپرماتریس

a(. برای نمونه میزان تأثیر معیار )الف( بر معیار )پ( در ماتریس11به دست می آید. )جدول  Wناموزون 

DT (0.208 )

aتریس در تمامی عناصر ماتریس متناظر با آن در ما

cT پ ضرب می گردد. –یعنی ماتریس الف 

 سوپر ماتریس محدود شده -13جدول 
 ت پ ب الف  

 1ت 1پ 3ب 2ب 1ب 2الف 1الف  

 0٫276  0٫151  0٫064  0٫214  0٫129  0.053 0٫114  1الف الف

 0٫276  0٫151  0٫064  0٫214  0٫129  0.053 0٫114  2الف 

 0٫276  0٫151  0٫064  0٫214  0٫129  0.053 0٫114  1ب ب

 0٫276  0٫151  0٫064  0٫214  0٫129  0.053 0٫114  2ب 

 0٫276  0٫151  0٫064  0٫214  0٫129  0.053 0٫114  3ب 

 0٫276  0٫151  0٫064  0٫214  0٫129  0.053 0٫114  1پ پ

 0٫276  0٫151  0٫064  0٫214  0٫129  0.053 0٫114  1ت ت

 
آنقدر در خود ضرب خواهد شد تا مقادیر بردارهای آن  WWبرای محاسبه سوپرماتریس محدود، سوپرماتریس موزون 

( عناصر ماتریس به یک مقدار ثابتی رسیده و دیگر تغییر Z=6به مقدار ثابتی برسند. در تحقیق حاضر در توان ششم )

 نخواهد کرد )پ( ضرب می گردد.
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 این مقادیر در واقع وزن نسبی هر معیار در ارتباط با تعیین مکان شعب را نشان می دهد. جدول

 

 اوزان نسبی زیر معیارها و معیارهای اصلی -14جدول 

 وزن نسبی معیار اصلی  رتبه معیار)اهمیت( وزن نسبی نماد زیرمعیارها

 ویژگی های جمعیتی 0.167 4  0٫114  1الف  جمعیت

 7  0٫053  2الف مشتریان

 خدمات و تسهیالت شهری  0.407 5  0٫129  1ب اداری

 2  0٫214  2ب اقتصادی

 6  0٫064  3ب بهداشتی درمانی

 ترافیک 0.151 3  0٫151  1پ ترافیک 

 رقابت  0.276 1  0٫276  1ت شعب بانک 

 
مکان شعب نشان می دهد. همان طور که وزن نسبی هر زیرمعیار و معیارهای اصلی را در ارتباط با تعیین  14جدول 

درگروه خدمات و تسهیالت « اقتصادی»در گروه رقابت « شعب بانک»مشاهده می نمایید. مهمترین معیارهای مربوط به 

در « بهداشت درمانی»در گروه ویژگی های جمعیتی و معیار « مشتریان»در گروه ترافیک است. معیار « ترافیک»شهری و 

هیالت شهری کمترین وزن را نسبت به دیگر معیارها دارند. همچنین با توجه به وزن نسبی معیارهای گروه خدماتی و تس

و بعد از آن معیار اصلی رقابت با وزن نسبی  0.407اصلی می توان دریافت که خدمات و تسهیالت شهری با وزن نسبی 

 بیشترین تأثیر را در تعیین مکان شعب دارا هستند. 0.276

 گیری نتیجه 
اخیر بیش از  های با رشد و توسعه مؤسسات مالی و بانکها در سال امروزه رقابت در بازارهای پول و سرمایه بـه ویـژه

اعتباری به عنوان یکی از  مطلوبیت محل استقرار بانـکهـا و مؤسسـات مـالی و پیش مشاهده میگردد، از اینرو دقـت بـه

 شـود. در بانکداری نوین احساس مـیمنابع پولی  های تأثیرگذار بر تجهیز مؤلفه

تصمیمات مربوط به مکان شعب جدید بانک به علت اهمیت استراتژیک آنها مرحله مهمی در طول حیات یک سازمان 

به حساب می آید. انتخاب مکان مناسب برای احداث شعب بانک که تا حد ممکن کلیه خواسته های مشتریان بالقوه را 

دی در افزایش تعداد مشتریان و در نهایت درآمد بانک دارد. در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت نیز در بربگیرد تأثیر زیا

بین بانک ها جهت جذب بیشتر منابع، تسلط بر مولفه های موثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه ای یافته است. یکی 

وجه به مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها است. از این مولفه های تأثیرگذار بر تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین ت

مکان استقرار شعب بانک ها، محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی 

و ارزیابی قرار دهند. بنابراین به هنگام تصمیم گیری در خصوص تعیین بانک شناسایی عوامل مهم و موثر و همچنین 

ن میزان اهمیت و اولویت آنها امری ضروری است. در تحقیق حاضر که با هدف اولویت بندی معیارهای موثر بر تعیی

مکان یابی شعب بانک توسعه تعاون در شهر همدان صورت گرفت در ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با 

هت شناسایی روابط میان آنها از روش دیماتل بهره مدیران شعب عوامل موثر بر تعیین مکان شعب شناسایی شدند و ج



 فخرایی و قربانی گلپرور                     

  

 

331 

 

گرفته شد و در نهایت از روش ترکیبی جدید دیماتل و فرآیند تحلیل شبکه ای جهت اولویت بندی معیارها استفاده شد. 

 نتایج نشان می دهد که معیار اصلی ویژگی های جمعیتی تأثیرگذار بوده و سه معیار اصلی دیگر یعنی خدمات و تسهیالت

شهری، ترافیک و رقابت را تحت تأثیر قرار می دهد البته این به معنای عدم تأثیرپذیری از آن ها نیست بلکه نشان می 

دهد که معیار ویژگی های جمعیتی بیشتر تأثیرگذار بود تا تأثیرپذیر، برای سه معیار دیگر نیز به همین صورت است. 

می عوامل دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به حد آستانه نتایج همچنین نشان می دهد که تراکم جمعیت تما

تعیین شده معیار مراکز بهداشتی درمانی بر هیچ یک از معیارهای دیگر تأثیرگذار نیست و معیار مراکز اداری نیز تنها بر 

معیار شعب بانک یعنی معیار شعب بانک تأثیرگذار است. با در نظر گرفتن اوزان نسبی معیارها در تعیین مکان شعب، 

نزدیکی به شعب بانک های خودی و رقیب و پس از آن معیار اقتصادی یعنی نزدیکی به مراکز خرید و بازار روز از 

اهمیت بیشتری برخوردار هستند. نزدیکی به میدان ها و چهارراه های پرازدحام، نزدیکی به ادارات و شرکت های دولتی 

دی قرار دارند. عوامل مربوط به مشتریان همچون درآمد، سطح تحصیالت و شغل، و تراکم جمیت در اولویت های بع

نسبت به سایر عوامل از اهمیت کمتری برخودار هستند. به طور کلی نیز عوامل مربوط به خدمات و تسهیالت به سایر 

د یا جا به جایی عوامل از اهمیت بیشتری برخوردارند لذا به هنگام تصمیم گیری در خصوص تعیین مکان شعب جدی

شعب موجود می بایست به این عوامل توجه بیشتری گردد. همچنین از عوامل موثر تعیین شده و میزان اهمیت آنها می 

 توان در ارزیابی وضعیت شعب موجود بانک بهره برد.
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