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چکیده
با افزايش شدت رقابت و شتاب تغییرات ،شرکتها با بحران تمرکز روی بهرهبرداری 1از قابلیتهای
موجود و يا اکتشاف 2قابلیتهای جديد مواجه میشوند .شرکتها برای تطابق با سرعت تغییرات،
ناگزيرند ايدهها يا فرآيندهايی را بکار گیرند که منجر به توسعه محصوالت و يا خدمات جديد در
بازارهای نوظهور شود و بعالوه آنها بايد از قابلیتهای جاری در جهت بهرهبرداری از محصوالت و
خدمات موجود در سازمان استفاده کنند .بنابراين ما در جهان امروز نیازمند سازمانهای دوسوتوان
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هستیم تا با رهبری دوگونه تغییرات تدريجی و بنیادين همزمان دو کار متضاد را با هم انجام دهند .هدف
از اين پژوهش ،تصمیمگیری در مورد ابعاد دوسوتوانی در بانک است که به اين منظور ابتدا با مطالعه
ادبیات و پیشینه پژوهش ،مفاهیم مرتبط با دوسوتوانی و رابطه آن با عملکرد شناسايی و ابعاد و
پیامدهای اين مفاهیم بررسی شده است .بعد از يافتن متغیرهای دوسوتوانی ،برای تأيید آنها از مصاحبه
استفاده گرديد .به منظور مدلسازی عامل گرا ،عاملهای مرتبط با دوسوتوانی بانک شناسايی و رفتار
عاملها و ارتباط آنها با عملکرد تبیین شده است .در ادامه الگوريتمها و توابع رياضی مناسب جهت
مدلسازی عامل گرا انتخاب و پس از شبیهسازی عملکرد بانک ،نتايج تحلیل شده است.
واژگان کلیدی :دوسوتوانی ،مدلسازی عاملگرا ،اکتشاف -بهرهبرداری
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 -1مقدمه
جیمز مارچ ( ،)1991بیان میکند که مرکز توانايی يک سازمان برای بقا در طول زمان ،توانايی
بهرهبرداری از موقعیتها و دارايیهای موجود در راه ايجاد سود و منفعت و همزمان کشف
بازار و فنآوریهای جديد برای استفاده از فرصتهای جديد است و اين يک کشش اساسی
برای بقای بلندمدت است [ .]4بنابراين دوسوتوانی سازمانی برای همگام و همراه شدن با محیط
پرتالطم کسبوکار در جهت حفظ مزيت رقابتی ،يکی از چالشهای اساسی فراروی مديران
است .بانک سپه به عنوان نخستین بانک ايرانی تالش میکند تا با تکیه بر دانش و تجربه بانکی
گسترده در ورود به عرصههای نوين بانکی در حوزههای مختلف اقتصادی و زيربنايی در
ايران و بازارهای بینالمللی در اعتالی نظام اقتصادی کشور فعاالنه مشارکت کند .بانک سپه
رشد و تعالی خود را در بیشینهسازی منافع مشتريان و بانک ،پیشرويی در ارائه محصوالت و
خدمات متنوع و نوين ،مديريت بهینه تجهیز و تخصیص منابع به پشتوانه توسعه سرمايه
انسانی و نهادينهسازی رويکردهای نوين مديريت علمی و حرفهای میداند .بنابراين با توجه به
مأموريت فوقالذکر میتوان دريافت که بانک سپه به عنوان نخستین بانک ايرانی هم درصدد
انجام امور جاری (بهرهبرداری) و هم به دنبال نوآوری و کشف فرصتهای تازه (اکتشاف)
است .با توجه به فقدان توافق و شفافیت در مفاهیم و عملیاتی سازی دوسوتوانی ] ،[5اين
مفاهیم در بانک چگونه عملیاتی میشوند؟ بدون شک ،مفهوم دوسوتوانی و عملکرد برای
مديران ارشد جامعه بانک سپه از اهمیت بااليی برخوردار است .بنابراين ،در تحقیق حاضر به
دنبال شناسايی عوامل تأثیرگذار بر دوسوتوانی و ويژگیهای بانک دوسوتوان و ارائه مدل
عاملگرا برای تصمیمگیری در شرايط مختلف بازار هستیم .بررسیها حاکی از آن است که
تعريف بانک دوسوتوان و شبیهسازی يک بانک دوسوتوان برای ارزيابی عملکرد آن برای
نخستین بار صورت میگیرد .در ادامه ابتدا مبانی نظری دوسوتوانی سازمانی و مدلسازی
عامل گرا تشريح شده و پس از آن روش تحقیق و يافتههای تحقیق ارائه شده است .به منظور
توضیح يافتههای تحقیق ،نتايج اجرای مدل برای سناريوهای سه گانه ارائه و نتیجهگیری و
پیشنهادات تشريح شده است.
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 -2مبانی نظری تحقیق
 -2-1دوسوتوانی سازمانی
دوسوتوانی به قابلیتی از سازمان برمیگردد که بتواند اکتشاف و بهرهبرداری را همزمان انجام
دهد تا بتواند در بازارها و تکنولوژی بالغ که در آن کارايی ،کنترل و بهبود تدريجی اهمیت دارند
و همچنین بازارها و تکنولوژیهای جديد که در آن انعطافپذيری ،استقالل و آزمون تجربیات
الزم هستند ،رقابت کند [ .]5تاشمن و اوريلی ( )1996دوسوتوانی سازمانی را به عنوان توانايی
اتخاذ همزمان نوآوری غیرپیوسته و تدريجی با داشتن ساختارها ،فرهنگها و فرآيندهای
متناقض در يک سازمان تشريح کردند [ .]6سازمانها در تصمیمگیری با اين موضوع مواجه
میشوند که منابع خود را به بهرهبرداری از قابلیتهای موجود اختصاص دهند و يا به اکتشاف
قابلیتهای جديد بپردازند .بهرهبرداری شامل فعالیتهايی همچون کارايی ،تولید ،انتخاب و اجرا
میشود [ .]4اکتشاف بیانگر فعالیتهايی است که توسط تمايز ،آزمايش ،انعطافپذيری،
خطرپذيری و نوآوری مشخص میشود .اکتشاف همچنین شامل جستجوی امور جديد
سازمانی و کشف رويکردهای جديد به تکنولوژی ،کسبوکار ،فرآيندها و محصوالت میشود
[.]7

 -2-2مدلسازی عاملگرا
بر خالف ساير رويکردهای مدلسازی ،تمرکز اصلی مدلسازی و شبیهسازی مبتنی بر عامل،
بر عاملها يا موجوديتهای مجزايی 4است که دارای ويژگیها و رفتارهای فردی خاص خود
هستند .ويژگی اصلی يک عامل ،رفتار مستقل 5آن است .يک عامل دارای هدف بوده و قادر است
که اقدامات مستقلی را اتخاذ کند که وی را قادر به بقا در جهت دستيابی به اهداف میسازد.
 ABMSريشههايی قوی در سامانههای چندعاملی ( ،)6MASهوش مصنوعی ( )7AIو رباتیک
دارد .اما  ABMSمحدود به طراحی و شناخت عاملهای «مصنوعی» نیست ،بلکه همچنین
ريشههايی در مدلسازی رفتار واقعی انسان و تصمیمگیری فردی دارد .نیاز برای بروز
تعامالت اجتماعی ،همکاری و رفتار گروهی نیز از اينجا ناشی میشود .رويکرد مبتنی بر عامل،
افراد را قادر میسازد تا به مسئله مدلسازی ،ازنقطهنظر افراد تشکیلدهنده سامانه نگاه کنند و
4 Discrete Entity
5 Autonomous Be havior
Multi –Agent
Systems
76 Artificial
Intelligence
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رفتارها و قواعد تصمیمگیری آنها را در نظر بگیرند [.]8
در اين رويکرد مدلسازی ،افراد قادرند عاملها را بهگونهای فراتر از ساير مدلها با هم
مرتبط سازند .افراد میتوانند به آسانی نقشهای عاملها بر عهده گرفته و فرض کنند که در
نقش آنها چگونه رفتار خواهند نمود .بهعنوانمثال ،برای افراد تصور کردن نحوه عملکردشان
در قالب يک مرکز توزيع بسیار سادهتر خواهد بود ،اگر در نقش آن قرار گیرند؛ تا اينکه خود را
به عنوان يک شريک در طراحی مرکز توزيع نبینند .اين رويکرد در اين تکنیک اتخاذ میشود و
افراد میتوانند بسیار طبیعی خود را در نقش يک عامل قرار دهند؛ خواه اين عامل يک فرد باشد
يا يک سازمان ،صرفنظر از نقشی که آن عامل دارد .در اين راستا ،مدلسازی مبتنی بر عامل
میتواند نقشهايی را برای افراد ايجاد کند که هیچ تکنیک مدلسازی ديگری نمیتواند [.]8

 -2-3دوسوتوانی و مدلسازی عاملگرا
سیگلکو و لوينتال ( )2003در تحقیق خود از يک مجموعه عددی برای آزمايش تأثیر تغییر در
سطوح مختلف محیط بر تغییر در خروجی استفاده کردند .آنها يک مدل شبیهسازی
بهکاربردهاند تا در مديران برای دستیابی به عملکرد ،انگیزه ايجاد کنند و تمرکز آنها بر طراحی
سازمانی (تمرکز و عدم تمرکز) است .آنها نتیجه گرفتند که يک ساختار موقتی غیرمتمرکز
میتواند به تعادل بین اکتشاف و بهرهبرداری و در نتیجه باالترين عملکرد در بلندمدت بیانجامد
[.]9
کريستین چاو و همکاران ( ،)2008در مقالهای به معرفی مدل عامل بنیانی پرداختهاند که
بسیاری از جنبهها و دادوستدهای کلیدی شناسايیشده در ادبیات معماری اکتشاف–
بهرهبرداری را اندازهگیری میکند .در اين تحقیق آنها بر میزان هزينههای تحقیق و توسعه که
فروشندگان برای اکتشاف يا بهرهبرداری صرف میکنند و در نهايت تأثیر آن بر کیفیت و هزينه
نهايی محصول و جلب رضايت مشتری در خريد از آنها تأکید میشود [.]10
بوکانت و همکاران ( ،)2012در تحقیق خود با عنوان "تعادل اکتشاف و بهرهبرداری در
محیطهای پیچیده" مدل مارچ ( )1991در زمینه شبیهسازی را ،در سازمان خود پیاده کردند و
با استفاده از تکنیک مدل  NKکافمن و رويکرد شبیهسازی عامل بنیان و با مدلسازی فضای
مسئله آن را گسترش دادهاند .يافتهها نشان میدهد که يافتن تعادلی مناسب بین اکتشاف و
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بهرهبرداری با استفاده از ساختار ارتباطی مدل مارچ امکانپذير نیست .در عوض در نظر گرفتن
محیط خارجی باعث میشود تا تأثیر پیچیدگی محیط بر ظهور تعادل بین اکتشاف و
بهرهبرداری مشخص شود [.]11
الگر و همکاران ( )2013در تحقیق خود با عنوان "پويايیهای تصمیمگیری دوسوتوان" به
توانايی و تمايل مديران (دوسوتوانی مديريتی) برای ايجاد تطابق بین نیروهای مخالف اکتشاف
و بهرهبرداری تمرکز کردهاند .آنها تعامالت بین توانايیها و تمايالت درونی مديران و
سیاستها و محدوديتهای سازمانی بیرونی را برای ايجاد دوسوتوانی سازمانی و تضمین
سودآوری بلندمدت با استفاده از مدلسازی پويايیهای سیستم ،مدلسازی میکنند .نتايج
نشان میدهد که دوسوتوانی مديريتی تنها در شرايط محیطی معتدل منجر به دوسوتوانی
سازمانی میشود .در مقابل آنها پیشنهاد میکنند که تحت شرايط محیط پايدار (يا پويا) ،تمايل
مديران به اکتشاف (يا بهرهبرداری) ممکن است در تضمین دوسوتوانی سازمانی و سود
تجمعی بلندمدت بیشتر مؤثر باشد [.]12
ووک چا و همکاران ( ،)2015در تحقیقی با عنوان "تأثیر سختی وظیفه و تنوع تیمی بر
خالقیت تیمی :رويکرد شبیهسازی چندعامله" به اين موضوع اشاره میکنند که ساختارهای
سازمانی بسیار پیچیده هستند و بر حسب بخش ،زمینه و نوع فعالیت بسیار متنوع هستند.
سازمانها برای اينکه مؤثر باشند بايد فعالیتهای درخور محیطی که در آن قرار دارند ،ارائه
دهند .بر اساس ديدگاه اقتضايی اين تحقیق به بررسی راههای مؤثر طراحی تنوع تیمی و
حداکثرسازی خالقیت تیمی بر حسب سطوح دشواری وظیفه میپردازد .اعضای تیم به عنوان
يک عامل در نظر گرفته شدهاند و با استفاده از روش شبیهسازی چندعامله و با مشاهده
فعالیتهای اکتشافانه و بهرهبردارانه اعضای تیم در طول دوره مشخصی از زمان ،پیشرفت
ظهور خالقیت اندازهگیری میشود .نخستین نتايج نشان میدهد که سطح تنوع تیم بر میزان
ظهور خالقیت فعالیت اعضای تیم (مانند اکتشاف و بهرهبرداری) تأثیر میگذارد و دومین نتايج
بیانگر اين است که مديران بايد هم اکتشاف و هم بهرهبرداری را بر حسب دشواری وظیفه و با
ايجاد تعادل بین آنها ،به درستی تسهیل کنند [.]13
الگر و همکاران ( )2018در تحقیق خود با عنوان "تعادل پويای اکتشاف و بهرهبرداری:
مزايای احتمالی دوسوتوانی" تکامل تخصیص اکتشاف و بهرهبرداری و نتايج عملکردی
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بلندمدت آنها را بررسی کردهاند .آنها پیشنهاد میکنند که تقويت دوسوتوانی با توجه به
محیطی که سازمان با آن مواجه است ،میتواند برای عملکرد بلندمدت سازمان خوب يا بد باشد.
در محیطهايی با تغییرات تدريجی ،حفظ دوسوتوانی بیشتر منجر به بهبود عملکرد میشود.
آنها اين مطالعه را بر روی شرکتهای بیمه جهانی بین سالهای  1999تا  2014انجام دادند
[.]14
دو و چن ( )2018در پژوهشی با عنوان "کاربرد دوسوتوانی سازمانی در مديريت
استراتژيک در يک محیط ناپايدار ،پیچیده و مبهم :شواهدی از شرکتهای دارای تکنولوژی برتر
در چین" از طريق يک مطالعه موردی مقايسهای از دو شرکت معروف چینی ،مدلی ارائه دادهاند
تا با استفاده از نقش مهم الگوی شناختی تیمهای مديريت ارشد در سازمان به تشريح
دوسوتوانی سازمانی بپردازند ].[15
خدادادی و همکاران ( )2018در پژوهشی با عنوان "بررسی روابط بین دوسوتوانی
سازمانی و ابعاد مرتبط با عملکرد در صنعت بانکداری" پس از مرور ادبیات به منظور تحلیل
فرضیات  161شعبه بانکی را با رويکرد مدلسازی معادالت ساختاری با تکنیک حداقل مربعات
جزئی موردبررسی قرار دادند و به اين نتیجه رسیدند که دوسوتوانی بر عملکرد تأثیر مثبت
زيادی دارد که بدين معنی است که اگر سازمانها به سطح بااليی از اکتشاف و بهرهبرداری
دست يابند ،عملکرد آنها بهبود میيابد ].[16
گارسیا و همکاران ( )2019در پژوهشی با عنوان "بررسی ساختار پويای دوسوتوانی
سازمانی :بررسی همافزايی بین تمايزات ساختاری ،زمینه سازمانی و روابط بین سازمانی" با
استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری مبتنی بر واريانس ( )PLSو بر روی نمونهای از
هتلهای اسپانیايی ،به اين نتیجه رسیدند که برای حل تنش بین اکتشاف و بهرهبرداری میتوان
به دوسوتوانی سازمانی دست يافت؛ هم از طريق واحدهای سازمانی متمايز (تمايزات
ساختاری) برای مقابله با تنشهای خارج از مرزهای سازمان (روابط بین سازمانی) و هم از
طريق زمینه و بافت سازمانی .بهعبارتديگر آنها به اين نتیجه رسیدند که دوسوتوانی
سازمانی تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی دارد ].[17
ونوکوپال و همکاران ( )2020در پژوهشی با عنوان "يافتن زيراساسهای دوسوتوانی
سازمانی -درک نقش ادغام رفتاری مديران ردهباال" با انجام آزمايش بر روی دادههای حاصل
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از  78شرکت کوچک و متوسط و با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری به اين نتیجه رسیدند
که فرآيندهای ادغام رفتاری بیشتر باعث افزايش دوسوتوانی ترکیبی سازمان میشود و
دوسوتوانی ترکیبی رابطه بین ادغام رفتاری و عملکرد سازمان را متعادل میکند ].[18

 -3روش تحقیق
اين تحقیق بر اساس پیاز فرآيند تحقیق ] [19بر اساس فلسفه اثباتگرايی بنا شده است و از
لحاظ جهتگیری ،در مرحله مدلسازی ،بنیادين و در مرحله آزمون مدل در بانکها کاربردی
است .نوع اين تحقیق به دلیل اينکه در برخی از مراحل تحقیق از فنون تحقیق کیفی استفاده شده
است ،ترکیبی محسوب میشود .محیطی که تحقیق در آن انجام میشود و صبغه تحقیق را
نشان میدهد ،در اين تحقیق محیط آزمايشگاهی محسوب میشود .استراتژی مدنظر در اين
تحقیق ،استراتژی پیمايش و هدف اصلی آن ،توصیفی بوده است.

 -4یافتههای تحقیق
 -4-1ویژگیهای بانک دوسوتوان
پس از مرور مقاالت [ ]20تا [ ]30جدول  1به عنوان ويژگیهای بانک دوسوتوان ارائه میشود:
جدول  :1ويژگیهای بانک دوسوتوان
متغیرهای دوسوتوانی

نوع متغیر

-1رویهای8

بهرهبرداری

-2کنترلی9

بهرهبرداری

اهداف
همگنی فرهنگی ،عملکردی و رويهای
تغییر فلسفه داخلی مديريت به سمت حساسیت به بازار خارجی
استاندارسازی ،ادغام و همگرايی

10

تعريف نقشها ،مسئولیتها و کنترل
ارتقاء کیفیت و استاندارها

-3ساختاری

11

بهرهبرداری

به اشتراکگذاری ،ارتباطات ،اعتماد و روحیه تیمی
استفاده مؤثر و کارای منابع

-4ارتباطی12

اکتشافی

تسهیل مبادله دانش ،تجربه و شايستگیها
8 Procedural
9 Controlling
10 convergen ce
11 Structuring
12 Connecting

7

فرزانه جهانسیرخرارودی و همکاران ـــــــــــــــــــ تصمیمگیری در مورد ابعاد دوسوتوانی...
پرورش خالقیت و نوآوری
ارزشها ،نگرشها و فرهنگ مشترک نسبت به هويت جمعی

-5فرهنگی13

اکتشافی

-6اصول مدیریت ارشد14

اکتشافی

سازمان دوسوتوان چندواحده همگن و حساس به بازار

اکتشافی

تسهیل فرآيند تولید محصول جديد

-7هزینههای تحقیق و
توسعه15

جهانی

 -4-2طراحی مدل عاملگرا برای تصمیمگیری در مورد ابعاد دوسوتوانی
برای ساخت مدل عاملگرا ابتدا بايد عاملها و روابط میان آنها مشخص شوند .در اين مدل
عاملها از طريق مصاحبه با خبرگان و مرور ادبیات مشخص شدهاند که عبارتاند از :بانک
موردمطالعه ،ساير بانکها (به تعداد  4بانک و با مبنای انتخاب بزرگ و تجاریبودن) ،بانک
مرکزی و مشتريان .رابطه بانکها با مشتريان جذب مشتری از طريق برآورده کردن
خواستههای آنها است و مشتريان هم به دنبال سپردهگذاری و دريافت خدمات از بانکها
هستند .بانک مرکزی هم با وضع قوانینی تعداد پروژههای اکتشاف و بهرهبرداری بانکها را
محدود میکند .در ادامه بايد روابط رياضی میان عوامل مشخص شود .در ابتدا يک بانک برای
اينکه دوسوتوان شود بايد متحمل هزينههايی شود تا از اين طريق باعث بهبود مطلوبیتهای
موردنظر مشتری شود تا پس از بهبود آن مطلوبیتها بتواند مشتری را جذب کند .وقتی
مشتری وارد بانک میشود ،به دو طريق برای بانک درآمد ايجاد میکند :سپردهای که وارد بانک
میکند (مابهالتفاوت نرخ سود تسهیالت و نرخ سود سپرده) و کارمزدی که در ازای دريافت
خدمت به بانک ارائه میدهد .در واقع نتیجه کار اکتشاف و بهرهبرداری يک بانک دوسوتوان،
باعث تغییر در ورود مشتری به بانک خواهد شد که اين امر خود باعث تغییر در سودآوری و
درآمد بانک میشود .مطابق با نظر خبرگان و ادبیات موضوع ،دستهبندی زير از مطلوبیتهای
مشتری و متغیرهای دوسوتوانی و متغیرهای سنجش مطلوبیت مشتری در جدول  2حاصل
شده است.
برای مدلسازی در نرمافزار در عامل مشتری بايد متغیرهای احتمال تصمیمگیری منطقی
(بین  0و  ،)1نرخ ورود مشتری ،احتمال دريافت خدمت يا سپردهگذاری (اگر مشتری برای
13 Cultural
14 R&D
Top Manage
ment Pri nciple s
15
e xpe nses
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خدمت مراجعه کند فقط به مطلوبیت  5يعنی تنوع خدمات توجه میکند و اگر برای سپردهگذاری
مراجعه کند به چهار مطلوبیت ديگر توجه میکند) ،متغیر ( service Vکمترين و بیشترين ارزش
وارد شده به بانک از محل خدمتگیری مشتری) و متغیر ( deposit vکمترين و بیشترين ارزش
وارد شده به بانک از محل سپردهگذاری مشتری) را مشخص کرد .با ورود مشتری در هر
حالت (خدمتگیری ،سپردهگذاری) ،درآمد بانک ،تعداد خدمت/سپرده ،ارزش خدمت/سپرده،
سود/درآمد و بودجه اکتشاف و بهرهبرداری بهروز میشود .مالک انتخاب برای مشتری
انتخاب بانک در حالت خدمتگیری ،ماکزيمم مطلوبیت  5و در حالت سپردهگذاری باالترين
فاينال اسکور (مجموع انحراف از میانگین مطلوبیتهای  1تا  4است).
جدول  :2دستهبندی ترجیحات مشتريان و متغیرهای دوسوتوانی
ابعاد دوسوتوانی

بهرهبرداری

اکتشاف

متغیر دوسوتوانی

مطلوبیت مشتری

متغیرهای سنجش مطلوبیتها

ساختاری

امکانات فیزیکی

هزینه راهاندازی شعبه جدید

رفتار کارکنان

هزینه آموزش کارکنان

فناوری

هزینه توسعه بانکداری الکترونیک

کنترلی

مالی

هزینه افزایش نرخ سود سپرده

فرهنگی

تنوع خدمات

هزینه ایجاد محصول جدید

ارتباطی

تنوع خدمات

هزینه ایجاد محصول جدید

اصول مدیریت ارشد

تنوع خدمات

هزینه ایجاد محصول جدید

هزینههای R&D

تنوع خدمات

هزینه ایجاد محصول جدید

رویهای

برای مدلسازی در نرمافزار در عامل بانک مرکزی بايد متغیرهای حداکثر تعداد مجاز
اکتشاف و حداکثر تعداد مجاز بهرهبرداری توسط بانکها را مشخص کرد .برای مدلسازی در
نرمافزار در عامل بانکها بايد متغیرهای درآمد (که با هر ورود مشتری بهاندازه  service vيا
 deposit vافزايش میيابد) ،سود (در اينجا توسط پارامتر  profit percentageمشخص
میشود که در هر بانک چند در صد از درآمد به عنوان سود در نظر گرفته میشود)budget ،
( for explore exploitچند درصد از سود به عنوان بودجه اکتشاف و بهرهبرداری در نظر
9
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گرفته میشود) ،متغیرهای هزينه بهبود مطلوبیتها و ضريب تأثیر بهبود حاصله در مطلوبیت،
مدت زمان بهبود ،احتمال موفقیت پروژههای اکتشاف و بهرهبرداری (بین  0و  )1و مقدار
مطلوبیتها را مشخص کرد .هر بانک بر اساس محدوديت بودجه و محدوديتها بانک مرکزی
تصمیم به بهبود مطلوبیتی میکند ،دارای کمترين امتیاز باشد .بعد از مشخص شدن مقادير
متغیرها و انتخاب سناريوهای موردنظر (با استفاده از متغیر  Policyکه سه حالت فقط
اکتشاف /فقط بهرهبرداری /دوسوتوانی ساختاری را دارد) با انتخاب گزينه  runمدل اجرا
میشود .برای تحلیل اين مدل سناريوهای مختلفی را میتوان آزمود که در ادامه سه نمونه ذکر
شده است .در هر يک از سناريوها ،پس از اجرای مدل به تعداد  100مرتبه و تخصیص مقادير
متفاوت به متغیرها ،متوسط درآمد بانکها نشان داده شده است .تابع ورود مشتری بر اساس
ادبیات موضوع نمايی و به جهت سادهسازی ،ساير توابع در اين مدل به صورت يکنواخت در
نظر گرفته شده است .شاخص ضريب تغییر (حاصل تقسیم انحراف معیار بر متوسط) در همه
بانکها تقريباً يکسان بوده است.
سناریوی اول :بانک موردمطالعه فقط بهرهبرداری کند و ساير بانکها فقط اکتشاف:
در اين صورت از بین حالتهای ممکن حالتی در نظر گرفته میشود که مشتری هم برای خدمت
گیری و هم سپردهگذاری وارد شود و با احتمال تصمیمگیری غیرمنطقی ( :)0.5يعنی  50درصد
مشتريان به صورت منطقی و  50درصد آنها به صورت غیرمنطقی تصمیمگیری کنند .در اين
صورت درآمد تمام بانکها زياد میشود ولی با توجه به سناريوی تعريفشده ،درآمد بانک
موردمطالعه و بانک  1بیشتر افزايش میيابد.
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شکل  .1سناريوی اول :بانک موردمطالعه فقط بهرهبرداری کند و ساير بانکها فقط اکتشاف.

سناریوی دوم :بانک موردمطالعه فقط اکتشاف کند و ساير بانکها فقط بهرهبرداری:
در اينجا هم مانند سناريوی اول حالتهای مختلفی پیش میآيد ولی در اينجا تنها حالتی در
نظر گرفته میشود که مشتری هم برای خدمت گیری و هم سپردهگذاری وارد شود و با احتمال
تصمیمگیری غیرمنطقی ( .)0.5در اين صورت درآمد تمام بانکها زياد میشود ولی با توجه به
سناريوی تعريفشده ،درآمد بانک  4بیشتر افزايش میيابد.

شکل  .2سناريوی دوم :بانک موردمطالعه فقط اکتشاف کند و ساير بانکها فقط بهرهبرداری

سناریوی سوم :انجام همزمان اکتشاف و هم بهرهبرداری (دوسوتوانی ساختاری) در بانک
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موردمطالعه و ساير بانکها:
در اينجا هم مانند دو سناريو قبلی حالتهای مختلفی پیش میآيد که تنها حالتی در نظر
گرفته میشود که مشتری هم برای خدمت گیری و هم سپردهگذاری وارد شود و با احتمال
تصمیمگیری غیرمنطقی ( .)0.5همانطور که مالحظه میشود درآمد بانک  4به دلیل شرايط
خوبی که از نظر مطلوبیتهای موردنظر مشتری دارد بیشتر از بانکهای ديگر افزايش میيابد.

شکل  .3سناريوی سوم :انجام همزمان اکتشاف و هم بهرهبرداری (دوسوتوانی ساختاری) در بانکها

 -4-3اعتبارسنجی مدل و طراحی سناریوهای مختلف
برخی محققان اذعان میدارند دو مرحله اعتبارسنجی برای شبیهسازی عاملبنیان وجود دارد:
اعتبارسنجی درونی و اعتبارسنجی بیرونی .در مرحله اعتبارسنجی درونی دو فرآيند وجود
دارد :ابتدا بررسی اعتبار مفهومی 16و دوم ،فرآيند تبیین .17اعتبار مدل تعیین میکند که آيا اين
مدل برای تحقق هدف آن مناسب است يا نه .در کل فرآيند اعتبارسنجی درصدد حذف مشکالت
مدل است [ .]31در طول فرآيند اعتبارسنجی بیرونی" ،دقت" مدل مورد آزمايش قرار میگیرد.
دقت مدل تعیین میکند که اين مدل تا چه اندازه میتواند واقعیت را منعکس کند که مقدار دقت
میتواند از صفر تا صد درصد اندازهگیری شود [.]31
در اين مدل از اعتبارسنجی مفهومی استفاده شده است .جهت بررسی اعتبار مفهومی مدل،
نظر  5نفر از کارشناسان و خبرگان بانکی طی مصاحبه حضوری دريافت شد و پس از انجام
16 Verification
Conceptual Validity
17
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اصالحات الزم ،مورد تأيید قرار گرفت .سپس طبق نظر  2نفر از خبرگان شبیهسازی عاملبنیان،
فرآيند تبیین مدل نیز مورد تأيید قرار گرفت.

 -5نتیجهگیری
همانطور که مالحظه میشود درآمد بانک  3و  4در سناريوی دوسوتوانی ساختاری از دو
سناريوی ديگر بیشتر است که اين امر تأيیدی بر يافتههای حاصل از ادبیات دارد که
دوسوتوانی منجر به عملکرد بهتر میشود .البته درآمد هر يک از بانکها در زمانی که در
صنعت تنها بانک موجود هستند و رقیبی هم ندارند در سناريوی دوسوتوانی بیشتر از ساير
سناريوها افزايش میيابد .بهطورکلی يافتههای اين تحقیق به موارد زير تقسیم میشود:
 .1برای تمام بانکها در زمانی که تنها بانک موجود در صنعت هستند ،درآمد آنها در حالت
دوسوتوانی از درآمد آنها در زمانی که تنها اکتشاف و يا تنها بهرهبرداری میکنند ،بیشتر
خواهد شد که اين نتیجه با نتايج ارائه شده در مقاله ] [24همسو میباشد.
 .2اگر سناريوی حاکم بر صنعت ،سناريوی اول (بانک موردمطالعه فقط بهرهبرداری کند و
ساير بانکها فقط اکتشاف) باشد ،در اين صورت بانک موردمطالعه بیشترين درآمد را از آن
خود خواهد کرد و موفقتر عمل میکند که همانطور که در شکل ( )1مالحظه میشود مقدار اين
درآمد بعد از  100ران شبیهسازی به  43،580،000میلیون ريال خواهد رسید.
 .3اگر سناريوی حاکم بر صنعت ،سناريوی دوم (بانک موردمطالعه تنها اکتشاف کند و
ساير بانکها تنها بهرهبرداری) باشد ،در اين صورت بانک  4بیشترين درآمد را از آن خود
خواهد کرد و موفقتر عمل میکند که همانطور که در شکل ( )2مالحظه میشود مقدار اين
درآمد بعد از  100ران شبیهسازی به  44،270،000میلیون ريال خواهد رسید.
 .4اگر سناريوی سوم (دوسوتوانی ساختاری) حاکم بر صنعت باشد ،در اين صورت باز
هم بانک  4بیشترين درآمد را از آن خود خواهد کرد ( 44،850،000میلیون ريال).
 .5در هنگامی که بانکهای مختلفی در صنعت موجود هستند ،درآمد بانکهای  3و  4در
هنگام دوسوتوانی نسبت به زمانی که صرفاً اکتشاف يا بهرهبرداری میکنند ،بیشتر شده است.
هر چند درآمد بانک موردمطالعه در سناريوی اول ،درآمد بانک  1در سناريوی اول و درآمد
بانک  2در سناريوی دوم بیشتر از حالت دوسوتوانی آن بانکها شده است ،اما حتی بااينوجود
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و مقايسه درآمد آنها در اين حالت با درآمد بانک  4در حالت دوسوتوانی مشخص میشود که
اختالف زيادی بین درآمد حاصل از اکتشاف و بهرهبرداری به تنهايی و درآمد حاصل از
دوسوتوانی وجود دارد.
 .6ازآنجاکه بیشترين عدد موجود در جدول ( )44،850،000مربوط به بانک  4و در حالت
دوسوتوانی است ،میتوان نتیجه گرفت ،بانکها برای اينکه مشتريان بیشتری جذب کنند ،بايد
هزينه زيادی برای دوسوتوانی کنند تا بتوانند مانند بانک  4بانک پیشتاز باشند و از جذب
مشتری سود ببرند .چون همانطور که در باال توضیح داده شد ،ممکن است درآمد برخی از
بانکها در حالتهايی غیر از دوسوتوانی بیشتر شود ،اما بااينوجود آنها نمیتوانند درآمدی
مانند بانک  4را در حالت دوسوتوانی از آن خود کنند؛ يعنی با اتخاذ سناريوهای ديگر مشتری
جذب میکنند اما نه به اندازه مشتريان جذبشده در حالت دوسوتوانی بانک  4که اين موضوع
از نظر تئوری با آنچه در منابع [ ]3و [ ]4گفته شده است ،همراستا میباشد.

 -6پیشنهادات
 پولی که بانکها از بانک مرکزی میگیرند يا نزد بانک مرکزی میگذارند ،میتواند به عنوانرابطه بانک مرکزی و ساير بانکها و بالعکس در نظر گرفته شود.
 تمام توابع در اين مدل به صورت يکنواخت در نظر گرفته شده است بهجز تابع ورودمشتری که نمايی است .پیشنهاد میشود برای يافتن توابع صحیح ،بررسیهای دقیقتری
صورت گیرد.
 همانطور که مالحظه شد در اين تحقیق برای سنجش مطلوبیت امکانات فیزيکی ازشاخص هزينه راهاندازی يک شعبه جديد ،برای سنجش مطلوبیت رفتار و شايستگی و مهارت
کارکنان از شاخص هزينه آموزش ،برای سنجش مطلوبیت فناوری از شاخص هزينه توسعه
بانکداری الکترونیک ،برای سنجش مطلوبیت مالی از شاخص هزينه افزايش نرخ سود و برای
سنجش مطلوبیت خدمات نوين از شاخص هزينه تولید محصول جديد استفاده شده است.
میتوان برای هر يک از اين مطلوبیتها از شاخصهای ديگری استفاده کرد .بهعنوانمثال برای
مطلوبیت امکانات فیزيکی از شاخص تعداد باجههای  24ساعته ،برای مطلوبیت رفتار کارکنان از
شاخص میزان سرمايهگذاری در  ،CRMبرای مطلوبیت فناوری از شاخص هزينه توسعه
14
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. و برای مطلوبیت مالی از شاخص نرخ تسهیالت استفاده کردATM

 پینوشتها-7
1. Exploitation
2. Exploration
3. Ambidextrous organizations
4. Discrete Entity
5. Autonomous Behavior
6. Multi –Agent Systems
7. Artificial Intelligence
8. Procedural
9. Controlling
10. convergence
11. Structuring
12. Connecting
13. Cultural
14. Top Management Principles
15. R&D expenses
16. Conceptual Validity
17. Verification
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