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 چکیده
های از قابلیت 1برداریتمرکز روی بهرهها با بحران با افزايش شدت رقابت و شتاب تغییرات، شرکت

ها برای تطابق با سرعت تغییرات، شرکت .شوندهای جديد مواجه میقابلیت 2موجود و يا اکتشاف

ها يا فرآيندهايی را بکار گیرند که منجر به توسعه محصوالت و يا خدمات جديد در ناگزيرند ايده

برداری از محصوالت و های جاری در جهت بهرهقابلیتها بايد از بازارهای نوظهور شود و بعالوه آن

 3های دوسوتوانبنابراين ما در جهان امروز نیازمند سازمان .خدمات موجود در سازمان استفاده کنند

هدف  .زمان دو کار متضاد را با هم انجام دهندهستیم تا با رهبری دوگونه تغییرات تدريجی و بنیادين هم

یری در مورد ابعاد دوسوتوانی در بانک است که به اين منظور ابتدا با مطالعه گاز اين پژوهش، تصمیم

ادبیات و پیشینه پژوهش، مفاهیم مرتبط با دوسوتوانی و رابطه آن با عملکرد شناسايی و ابعاد و 

ها از مصاحبه پیامدهای اين مفاهیم بررسی شده است. بعد از يافتن متغیرهای دوسوتوانی، برای تأيید آن

های مرتبط با دوسوتوانی بانک شناسايی و رفتار سازی عامل گرا، عاملستفاده گرديد. به منظور مدلا

و توابع رياضی مناسب جهت  هاها با عملکرد تبیین شده است. در ادامه الگوريتمها و ارتباط آنعامل

 است.سازی عملکرد بانک، نتايج تحلیل شده شبیهانتخاب و پس از  سازی عامل گرامدل
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 مقدمه -1
وانايی کند که مرکز توانايی يک سازمان برای بقا در طول زمان، ت(، بیان می1991جیمز مارچ )

زمان کشف های موجود در راه ايجاد سود و منفعت و همها و دارايیبرداری از موقعیتبهره

های جديد است و اين يک کشش اساسی های جديد برای استفاده از فرصتآوریفنبازار و 

محیط  برای همگام و همراه شدن با [. بنابراين دوسوتوانی سازمانی4] برای بقای بلندمدت است

های اساسی فراروی مديران وکار در جهت حفظ مزيت رقابتی، يکی از چالشپرتالطم کسب

کی ه بانکند تا با تکیه بر دانش و تجربخستین بانک ايرانی تالش میاست. بانک سپه به عنوان ن

های مختلف اقتصادی و زيربنايی در های نوين بانکی در حوزهگسترده در ورود به عرصه

 ک سپهالمللی در اعتالی نظام اقتصادی کشور فعاالنه مشارکت کند. بانايران و بازارهای بین

ت و ازی منافع مشتريان و بانک، پیشرويی در ارائه محصوالسرشد و تعالی خود را در بیشینه

خدمات متنوع و نوين، مديريت بهینه تجهیز و تخصیص منابع به پشتوانه توسعه سرمايه 

ه وجه بداند. بنابراين با تای میسازی رويکردهای نوين مديريت علمی و حرفهانسانی و نهادينه

د نک سپه به عنوان نخستین بانک ايرانی هم درصدتوان دريافت که باالذکر میمأموريت فوق

های تازه )اکتشاف( برداری( و هم به دنبال نوآوری و کشف فرصتانجام امور جاری )بهره

ن ، اي]5[است. با توجه به فقدان توافق و شفافیت در مفاهیم و عملیاتی سازی دوسوتوانی 

م دوسوتوانی و عملکرد برای شوند؟ بدون شک، مفهومفاهیم در بانک چگونه عملیاتی می

 ضر بهمديران ارشد جامعه بانک سپه از اهمیت بااليی برخوردار است. بنابراين، در تحقیق حا

ل های بانک دوسوتوان و ارائه مدشناسايی عوامل تأثیرگذار بر دوسوتوانی و ويژگیدنبال 

ی از آن است که ها حاکگیری در شرايط مختلف بازار هستیم. بررسیگرا برای تصمیمعامل

سازی يک بانک دوسوتوان برای ارزيابی عملکرد آن برای تعريف بانک دوسوتوان و شبیه

سازی گیرد. در ادامه ابتدا مبانی نظری دوسوتوانی سازمانی و مدلنخستین بار صورت می

ور های تحقیق ارائه شده است. به منظعامل گرا تشريح شده و پس از آن روش تحقیق و يافته

گیری و های تحقیق، نتايج اجرای مدل برای سناريوهای سه گانه ارائه و نتیجهضیح يافتهتو

 پیشنهادات تشريح شده است.
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 مبانی نظری تحقیق -2

 دوسوتوانی سازمانی -1-2

ام زمان انجبرداری را همگردد که بتواند اکتشاف و بهرهدوسوتوانی به قابلیتی از سازمان برمی

دارند  اهمیت بازارها و تکنولوژی بالغ که در آن کارايی، کنترل و بهبود تدريجیدهد تا بتواند در 

یات پذيری، استقالل و آزمون تجربهای جديد که در آن انعطافو همچنین بازارها و تکنولوژی

توانايی  ( دوسوتوانی سازمانی را به عنوان1996تاشمن و اوريلی ) [.5الزم هستند، رقابت کند ]

ها و فرآيندهای ان نوآوری غیرپیوسته و تدريجی با داشتن ساختارها، فرهنگزماتخاذ هم

گیری با اين موضوع مواجه ها در تصمیمسازمان[. 6متناقض در يک سازمان تشريح کردند ]

تشاف های موجود اختصاص دهند و يا به اکبرداری از قابلیتشوند که منابع خود را به بهرهمی

جرا ب و اهايی همچون کارايی، تولید، انتخابرداری شامل فعالیتزند. بهرههای جديد بپرداقابلیت

پذيری، هايی است که توسط تمايز، آزمايش، انعطاف[. اکتشاف بیانگر فعالیت4شود ]می

شود. اکتشاف همچنین شامل جستجوی امور جديد خطرپذيری و نوآوری مشخص می

شود وکار، فرآيندها و محصوالت میکسب سازمانی و کشف رويکردهای جديد به تکنولوژی،

[7.] 

 

 گراسازی عاملمدل -2-2

سازی مبتنی بر عامل، سازی و شبیهسازی، تمرکز اصلی مدلبر خالف ساير رويکردهای مدل

ها و رفتارهای فردی خاص خود است که دارای ويژگی 4های مجزايیها يا موجوديتبر عامل

آن است. يک عامل دارای هدف بوده و قادر است  5هستند. ويژگی اصلی يک عامل، رفتار مستقل

سازد. يابی به اهداف میکه اقدامات مستقلی را اتخاذ کند که وی را قادر به بقا در جهت دست

ABMS های چندعاملیهايی قوی در سامانهريشه (MAS6( هوش مصنوعی ،)AI7 و رباتیک )

نیست، بلکه همچنین « مصنوعی»های محدود به طراحی و شناخت عامل ABMSدارد. اما 

گیری فردی دارد. نیاز برای بروز سازی رفتار واقعی انسان و تصمیمهايی در مدلريشه

رد مبتنی بر عامل، شود. رويکتعامالت اجتماعی، همکاری و رفتار گروهی نیز از اينجا ناشی می

دهنده سامانه نگاه کنند و نظر افراد تشکیلسازی، ازنقطهسازد تا به مسئله مدلافراد را قادر می
 

4 Discrete Entity 
5 Autonomous Be havior  
6 Multi –Agent Systems  7 Artificial Intelligence  
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 [.8ها را در نظر بگیرند ]گیری آنرفتارها و قواعد تصمیم

ها با هم ای فراتر از ساير مدلگونهها را بهسازی، افراد قادرند عاملدر اين رويکرد مدل

در  ها بر عهده گرفته و فرض کنند کههای عاملبه آسانی نقش توانندسازند. افراد می مرتبط

دشان مثال، برای افراد تصور کردن نحوه عملکرعنوانبه ها چگونه رفتار خواهند نمود.نقش آن

د را که خوتر خواهد بود، اگر در نقش آن قرار گیرند؛ تا ايندر قالب يک مرکز توزيع بسیار ساده

شود و ه عنوان يک شريک در طراحی مرکز توزيع نبینند. اين رويکرد در اين تکنیک اتخاذ میب

شد رد باتوانند بسیار طبیعی خود را در نقش يک عامل قرار دهند؛ خواه اين عامل يک فافراد می

امل سازی مبتنی بر عنظر از نقشی که آن عامل دارد. در اين راستا، مدليا يک سازمان، صرف

 [.8تواند ]سازی ديگری نمیهايی را برای افراد ايجاد کند که هیچ تکنیک مدلتواند نقشمی

 

 گراسازی عاملدوسوتوانی و مدل -3-2

در  ( در تحقیق خود از يک مجموعه عددی برای آزمايش تأثیر تغییر2003سیگلکو و لوينتال )

سازی يک مدل شبیهها سطوح مختلف محیط بر تغییر در خروجی استفاده کردند. آن

ها بر طراحی اند تا در مديران برای دستیابی به عملکرد، انگیزه ايجاد کنند و تمرکز آنکاربردهبه

ز ها نتیجه گرفتند که يک ساختار موقتی غیرمتمرکسازمانی )تمرکز و عدم تمرکز( است. آن

جامد بیان لکرد در بلندمدتبرداری و در نتیجه باالترين عمتواند به تعادل بین اکتشاف و بهرهمی

[9.] 

اند که ای به معرفی مدل عامل بنیانی پرداخته(، در مقاله2008کريستین چاو و همکاران )

–شده در ادبیات معماری اکتشافها و دادوستدهای کلیدی شناسايیبسیاری از جنبه

ه سعه کی تحقیق و توهاها بر میزان هزينهکند. در اين تحقیق آنگیری میبرداری را اندازهبهره

زينه هکنند و در نهايت تأثیر آن بر کیفیت و برداری صرف میفروشندگان برای اکتشاف يا بهره

 [.10شود ]ها تأکید مینهايی محصول و جلب رضايت مشتری در خريد از آن

برداری در تعادل اکتشاف و بهره"(، در تحقیق خود با عنوان 2012بوکانت و همکاران )

سازی را، در سازمان خود پیاده کردند و ( در زمینه شبیه1991مدل مارچ ) "ی پیچیدههامحیط

سازی فضای سازی عامل بنیان و با مدلکافمن و رويکرد شبیه NKبا استفاده از تکنیک مدل 

دهد که يافتن تعادلی مناسب بین اکتشاف و ها نشان میاند. يافتهمسئله آن را گسترش داده
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پذير نیست. در عوض در نظر گرفتن ا استفاده از ساختار ارتباطی مدل مارچ امکانبرداری ببهره

شود تا تأثیر پیچیدگی محیط بر ظهور تعادل بین اکتشاف و محیط خارجی باعث می

 [.11برداری مشخص شود ]بهره

 به "گیری دوسوتوانهای تصمیمپويايی"( در تحقیق خود با عنوان 2013الگر و همکاران )

کتشاف امديران )دوسوتوانی مديريتی( برای ايجاد تطابق بین نیروهای مخالف  نايی و تمايلتوا

 وها و تمايالت درونی مديران ها تعامالت بین توانايیاند. آنبرداری تمرکز کردهو بهره

های سازمانی بیرونی را برای ايجاد دوسوتوانی سازمانی و تضمین ها و محدوديتسیاست

کنند. نتايج سازی میهای سیستم، مدلسازی پويايیمدت با استفاده از مدلسودآوری بلند

دهد که دوسوتوانی مديريتی تنها در شرايط محیطی معتدل منجر به دوسوتوانی نشان می

يل ، تماکنند که تحت شرايط محیط پايدار )يا پويا(ها پیشنهاد میشود. در مقابل آنسازمانی می

برداری( ممکن است در تضمین دوسوتوانی سازمانی و سود بهرهمديران به اکتشاف )يا 

 [.12تجمعی بلندمدت بیشتر مؤثر باشد ]

 تأثیر سختی وظیفه و تنوع تیمی بر"(، در تحقیقی با عنوان 2015ووک چا و همکاران )

کنند که ساختارهای به اين موضوع اشاره می "سازی چندعاملهخالقیت تیمی: رويکرد شبیه

 بسیار پیچیده هستند و بر حسب بخش، زمینه و نوع فعالیت بسیار متنوع هستند.سازمانی 

ارائه  های درخور محیطی که در آن قرار دارند،ها برای اينکه مؤثر باشند بايد فعالیتسازمان

های مؤثر طراحی تنوع تیمی و دهند. بر اساس ديدگاه اقتضايی اين تحقیق به بررسی راه

پردازد. اعضای تیم به عنوان یمی بر حسب سطوح دشواری وظیفه میحداکثرسازی خالقیت ت

سازی چندعامله و با مشاهده اند و با استفاده از روش شبیهيک عامل در نظر گرفته شده

 بردارانه اعضای تیم در طول دوره مشخصی از زمان، پیشرفتهای اکتشافانه و بهرهفعالیت

 دهد که سطح تنوع تیم بر میزانین نتايج نشان میشود. نخستگیری میظهور خالقیت اندازه

ج نتاي گذارد و دومینبرداری( تأثیر میظهور خالقیت فعالیت اعضای تیم )مانند اکتشاف و بهره

 و با برداری را بر حسب دشواری وظیفهبیانگر اين است که مديران بايد هم اکتشاف و هم بهره

 [.13کنند ]ها، به درستی تسهیل ايجاد تعادل بین آن

برداری: تعادل پويای اکتشاف و بهره"( در تحقیق خود با عنوان 2018الگر و همکاران )

برداری و نتايج عملکردی تکامل تخصیص اکتشاف و بهره "مزايای احتمالی دوسوتوانی
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کنند که تقويت دوسوتوانی با توجه به ها پیشنهاد میاند. آنها را بررسی کردهبلندمدت آن

تواند برای عملکرد بلندمدت سازمان خوب يا بد باشد. که سازمان با آن مواجه است، میمحیطی 

شود. هايی با تغییرات تدريجی، حفظ دوسوتوانی بیشتر منجر به بهبود عملکرد میدر محیط

انجام دادند  2014تا  1999های های بیمه جهانی بین سالها اين مطالعه را بر روی شرکتآن

[14.] 

کاربرد دوسوتوانی سازمانی در مديريت "( در پژوهشی با عنوان 2018ن )دو و چ

 برتر های دارای تکنولوژیاستراتژيک در يک محیط ناپايدار، پیچیده و مبهم: شواهدی از شرکت

اند های از دو شرکت معروف چینی، مدلی ارائه داداز طريق يک مطالعه موردی مقايسه "در چین

های مديريت ارشد در سازمان به تشريح هم الگوی شناختی تیمتا با استفاده از نقش م

 .]15[دوسوتوانی سازمانی بپردازند 

بررسی روابط بین دوسوتوانی "( در پژوهشی با عنوان 2018خدادادی و همکاران )

حلیل پس از مرور ادبیات به منظور ت "سازمانی و ابعاد مرتبط با عملکرد در صنعت بانکداری

ات سازی معادالت ساختاری با تکنیک حداقل مربعشعبه بانکی را با رويکرد مدل 161فرضیات 

ثبت دادند و به اين نتیجه رسیدند که دوسوتوانی بر عملکرد تأثیر مجزئی موردبررسی قرار 

برداری ها به سطح بااليی از اکتشاف و بهرهزيادی دارد که بدين معنی است که اگر سازمان

 .]16[يابد ها بهبود میدست يابند، عملکرد آن

توانی بررسی ساختار پويای دوسو"( در پژوهشی با عنوان 2019گارسیا و همکاران )

با  "افزايی بین تمايزات ساختاری، زمینه سازمانی و روابط بین سازمانیسازمانی: بررسی هم

ای از ( و بر روی نمونهPLSسازی معادالت ساختاری مبتنی بر واريانس )استفاده از مدل

 توانبرداری میهای اسپانیايی، به اين نتیجه رسیدند که برای حل تنش بین اکتشاف و بهرههتل

به دوسوتوانی سازمانی دست يافت؛ هم از طريق واحدهای سازمانی متمايز )تمايزات 

ز اهای خارج از مرزهای سازمان )روابط بین سازمانی( و هم ساختاری( برای مقابله با تنش

 ها به اين نتیجه رسیدند که دوسوتوانیديگر آنعبارتطريق زمینه و بافت سازمانی. به

 .]17[بر عملکرد سازمانی دارد  سازمانی تأثیر مثبتی

های دوسوتوانی يافتن زيراساس"( در پژوهشی با عنوان 2020ونوکوپال و همکاران )

های حاصل با انجام آزمايش بر روی داده "باالدرک نقش ادغام رفتاری مديران رده -سازمانی
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نتیجه رسیدند  شرکت کوچک و متوسط و با استفاده از تحلیل معادالت ساختاری به اين 78از 

شود و که فرآيندهای ادغام رفتاری بیشتر باعث افزايش دوسوتوانی ترکیبی سازمان می

 .]18[کند دوسوتوانی ترکیبی رابطه بین ادغام رفتاری و عملکرد سازمان را متعادل می

 

 روش تحقیق -3
از  شده است وگرايی بنا بر اساس فلسفه اثبات] 19[اين تحقیق بر اساس پیاز فرآيند تحقیق 

ها کاربردی سازی، بنیادين و در مرحله آزمون مدل در بانکگیری، در مرحله مدللحاظ جهت

ده شفاده است. نوع اين تحقیق به دلیل اينکه در برخی از مراحل تحقیق از فنون تحقیق کیفی است

ا شود و صبغه تحقیق رشود. محیطی که تحقیق در آن انجام میاست، ترکیبی محسوب می

شود. استراتژی مدنظر در اين دهد، در اين تحقیق محیط آزمايشگاهی محسوب مینشان می

 تحقیق، استراتژی پیمايش و هدف اصلی آن، توصیفی بوده است.

 

 های تحقیقیافته -4

 های بانک دوسوتوانویژگی -1-4

 شود:ارائه میهای بانک دوسوتوان به عنوان ويژگی 1[ جدول 30[ تا ]20پس از مرور مقاالت ]

 
8 Procedural 
9 Control ling  
10 convergence  
11 Structuring  
12 Connecting  

 های بانک دوسوتوان: ويژگی1جدول 
 

 اهداف نوع متغیر متغیرهای دوسوتوانی

 برداریبهره 8ایرویه-1
 ایهمگنی فرهنگی، عملکردی و رويه

 تغییر فلسفه داخلی مديريت به سمت حساسیت به بازار خارجی

 برداریبهره 9کنترلی-2
 10استاندارسازی، ادغام و همگرايی

 ها و کنترلها، مسئولیتنقشتعريف 

 برداریبهره 11ساختاری-3

 ارتقاء کیفیت و استاندارها

 گذاری، ارتباطات، اعتماد و روحیه تیمیبه اشتراک

 استفاده مؤثر و کارای منابع

 هاتسهیل مبادله دانش، تجربه و شايستگی اکتشافی 12ارتباطی-4
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 دوسوتوانیگیری در مورد ابعاد گرا برای تصمیمطراحی مدل عامل -2-4

ل ها مشخص شوند. در اين مدها و روابط میان آنگرا ابتدا بايد عاملبرای ساخت مدل عامل

 اند از: بانکاند که عبارتها از طريق مصاحبه با خبرگان و مرور ادبیات مشخص شدهعامل

بانک بودن(، بانک و با مبنای انتخاب بزرگ و تجاری 4ها )به تعداد موردمطالعه، ساير بانک

ها با مشتريان جذب مشتری از طريق برآورده کردن مرکزی و مشتريان. رابطه بانک

ها گذاری و دريافت خدمات از بانکها است و مشتريان هم به دنبال سپردههای آنخواسته

ها را برداری بانکهای اکتشاف و بهرههستند. بانک مرکزی هم با وضع قوانینی تعداد پروژه

رای در ادامه بايد روابط رياضی میان عوامل مشخص شود. در ابتدا يک بانک ب کند.محدود می

های هايی شود تا از اين طريق باعث بهبود مطلوبیتاينکه دوسوتوان شود بايد متحمل هزينه

ها بتواند مشتری را جذب کند. وقتی موردنظر مشتری شود تا پس از بهبود آن مطلوبیت

ک ای که وارد بانکند: سپردهدو طريق برای بانک درآمد ايجاد می شود، بهمشتری وارد بانک می

ت التفاوت نرخ سود تسهیالت و نرخ سود سپرده( و کارمزدی که در ازای دريافکند )مابهمی

ان، برداری يک بانک دوسوتودهد. در واقع نتیجه کار اکتشاف و بهرهخدمت به بانک ارائه می

و  انک خواهد شد که اين امر خود باعث تغییر در سودآوریباعث تغییر در ورود مشتری به ب

های بندی زير از مطلوبیتشود. مطابق با نظر خبرگان و ادبیات موضوع، دستهدرآمد بانک می

حاصل  2مشتری و متغیرهای دوسوتوانی و متغیرهای سنجش مطلوبیت مشتری در جدول 

 شده است.

گیری منطقی بايد متغیرهای احتمال تصمیم یمشترعامل افزار در سازی در نرمبرای مدل

گذاری )اگر مشتری برای (، نرخ ورود مشتری، احتمال دريافت خدمت يا سپرده1و  0)بین 

 
13 Cultural  
14 Top Manage ment Pri nciple s  15 R&D e xpe nses  

 پرورش خالقیت و نوآوری

 اکتشافی 13فرهنگی-5
ها و فرهنگ مشترک نسبت به هويت جمعی ها، نگرشارزش

 جهانی

 سازمان دوسوتوان چندواحده همگن و حساس به بازار اکتشافی 14اصول مدیریت ارشد-6

های تحقیق و هزینه-7

 15توسعه
 تسهیل فرآيند تولید محصول جديد اکتشافی
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گذاری کند و اگر برای سپردهيعنی تنوع خدمات توجه می 5خدمت مراجعه کند فقط به مطلوبیت 

)کمترين و بیشترين ارزش  service Vکند(، متغیر مراجعه کند به چهار مطلوبیت ديگر توجه می

)کمترين و بیشترين ارزش  deposit vگیری مشتری( و متغیر وارد شده به بانک از محل خدمت

گذاری مشتری( را مشخص کرد. با ورود مشتری در هر وارد شده به بانک از محل سپرده

خدمت/سپرده، گذاری(، درآمد بانک، تعداد خدمت/سپرده، ارزش گیری، سپردهحالت )خدمت

شود. مالک انتخاب برای مشتری روز میبرداری بهسود/درآمد و بودجه اکتشاف و بهره

گذاری باالترين و در حالت سپرده 5گیری، ماکزيمم مطلوبیت انتخاب بانک در حالت خدمت

 است(. 4تا  1های فاينال اسکور )مجموع انحراف از میانگین مطلوبیت
 

ترجیحات مشتريان و متغیرهای دوسوتوانیبندی : دسته2جدول   
 

 هامتغیرهای سنجش مطلوبیت مطلوبیت مشتری متغیر دوسوتوانی ابعاد دوسوتوانی

 اندازی شعبه جدیدهزینه راه امکانات فیزیکی ساختاری 

 ایرویه برداریبهره
 رفتار کارکنان

 فناوری

 هزینه آموزش کارکنان

 هزینه توسعه بانکداری الکترونیک

 هزینه افزایش نرخ سود سپرده مالی کنترلی 

 هزینه ایجاد محصول جدید تنوع خدمات فرهنگی 

 هزینه ایجاد محصول جدید تنوع خدمات ارتباطی اکتشاف

 هزینه ایجاد محصول جدید تنوع خدمات اصول مدیریت ارشد 

 هزینه ایجاد محصول جدید تنوع خدمات R&Dهای هزینه 

 

بايد متغیرهای حداکثر تعداد مجاز  بانک مرکزیعامل افزار در سازی در نرمبرای مدل

سازی در برای مدلها را مشخص کرد. برداری توسط بانکاکتشاف و حداکثر تعداد مجاز بهره

يا  service vاندازه بايد متغیرهای درآمد )که با هر ورود مشتری بهها بانکعامل افزار در نرم

deposit v يابد(، سود )در اينجا توسط پارامتر افزايش میprofit percentage  مشخص

 budgetشود(، شود که در هر بانک چند در صد از درآمد به عنوان سود در نظر گرفته میمی

for explore exploit برداری در نظر )چند درصد از سود به عنوان بودجه اکتشاف و بهره
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ها و ضريب تأثیر بهبود حاصله در مطلوبیت، هزينه بهبود مطلوبیت شود(، متغیرهایگرفته می

( و مقدار 1و  0برداری )بین های اکتشاف و بهرهمدت زمان بهبود، احتمال موفقیت پروژه

ها بانک مرکزی ها را مشخص کرد. هر بانک بر اساس محدوديت بودجه و محدوديتمطلوبیت

ی کمترين امتیاز باشد. بعد از مشخص شدن مقادير کند، داراتصمیم به بهبود مطلوبیتی می

که سه حالت فقط  Policyمتغیرها و انتخاب سناريوهای موردنظر )با استفاده از متغیر 

مدل اجرا  runبرداری/ دوسوتوانی ساختاری را دارد( با انتخاب گزينه اکتشاف/ فقط بهره

ان آزمود که در ادامه سه نمونه ذکر توبرای تحلیل اين مدل سناريوهای مختلفی را میشود. می

مرتبه و تخصیص مقادير  100. در هر يک از سناريوها، پس از اجرای مدل به تعداد شده است

ها نشان داده شده است. تابع ورود مشتری بر اساس متفاوت به متغیرها، متوسط درآمد بانک

ل به صورت يکنواخت در سازی، ساير توابع در اين مدادبیات موضوع نمايی و به جهت ساده

نظر گرفته شده است. شاخص ضريب تغییر )حاصل تقسیم انحراف معیار بر متوسط( در همه 

 ها تقريباً يکسان بوده است.بانک
 

 ها فقط اکتشاف:برداری کند و ساير بانک: بانک موردمطالعه فقط بهرهسناریوی اول

 شود که مشتری هم برای خدمتته میهای ممکن حالتی در نظر گرفدر اين صورت از بین حالت

صد در 50(: يعنی 0.5گیری غیرمنطقی )گذاری وارد شود و با احتمال تصمیمگیری و هم سپرده

گیری کنند. در اين ها به صورت غیرمنطقی تصمیمدرصد آن 50مشتريان به صورت منطقی و 

بانک  شده، درآمديفشود ولی با توجه به سناريوی تعرها زياد میصورت درآمد تمام بانک

 يابد.بیشتر افزايش می 1موردمطالعه و بانک 
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 ها فقط اکتشاف.برداری کند و ساير بانکسناريوی اول: بانک موردمطالعه فقط بهره .1شکل 

 برداری:ها فقط بهره: بانک موردمطالعه فقط اکتشاف کند و ساير بانکسناریوی دوم

تی در آيد ولی در اينجا تنها حالهای مختلفی پیش میحالتدر اينجا هم مانند سناريوی اول 

ل گذاری وارد شود و با احتماشود که مشتری هم برای خدمت گیری و هم سپردهنظر گرفته می

به  شود ولی با توجهها زياد می(. در اين صورت درآمد تمام بانک0.5گیری غیرمنطقی )تصمیم

 يابد.تر افزايش میبیش 4بانک  شده، درآمدسناريوی تعريف

 

 
 

 برداریها فقط بهرهسناريوی دوم: بانک موردمطالعه فقط اکتشاف کند و ساير بانک .2شکل 

 
 

برداری )دوسوتوانی ساختاری( در بانک زمان اکتشاف و هم بهرهانجام هم سناریوی سوم:
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 ها:موردمطالعه و ساير بانک

ظر آيد که تنها حالتی در نمختلفی پیش میهای در اينجا هم مانند دو سناريو قبلی حالت

گذاری وارد شود و با احتمال شود که مشتری هم برای خدمت گیری و هم سپردهگرفته می

به دلیل شرايط  4شود درآمد بانک طور که مالحظه می(. همان0.5گیری غیرمنطقی )تصمیم

 يابد.های ديگر افزايش میهای موردنظر مشتری دارد بیشتر از بانکخوبی که از نظر مطلوبیت

 

 
 

 هابرداری )دوسوتوانی ساختاری( در بانکزمان اکتشاف و هم بهرهسناريوی سوم: انجام هم .3شکل 

 

 اعتبارسنجی مدل و طراحی سناریوهای مختلف -3-4

بنیان وجود دارد: سازی عاملدارند دو مرحله اعتبارسنجی برای شبیهبرخی محققان اذعان می

اعتبارسنجی درونی و اعتبارسنجی بیرونی. در مرحله اعتبارسنجی درونی دو فرآيند وجود 

کند که آيا اين . اعتبار مدل تعیین می17و دوم، فرآيند تبیین 16دارد: ابتدا بررسی اعتبار مفهومی

مدل برای تحقق هدف آن مناسب است يا نه. در کل فرآيند اعتبارسنجی درصدد حذف مشکالت 

گیرد. مدل مورد آزمايش قرار می "دقت"[. در طول فرآيند اعتبارسنجی بیرونی، 31]مدل است 

تواند واقعیت را منعکس کند که مقدار دقت کند که اين مدل تا چه اندازه میدقت مدل تعیین می

 [.31گیری شود ]تواند از صفر تا صد درصد اندازهمی

در اين مدل از اعتبارسنجی مفهومی استفاده شده است. جهت بررسی اعتبار مفهومی مدل، 

نفر از کارشناسان و خبرگان بانکی طی مصاحبه حضوری دريافت شد و پس از انجام  5نظر 

 
16 Conceptual Validity  17 Verification  
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بنیان، سازی عاملنفر از خبرگان شبیه 2اصالحات الزم، مورد تأيید قرار گرفت. سپس طبق نظر 

 دل نیز مورد تأيید قرار گرفت.فرآيند تبیین م

 

 گیرینتیجه -5
در سناريوی دوسوتوانی ساختاری از دو  4و  3شود درآمد بانک طور که مالحظه میهمان

های حاصل از ادبیات دارد که سناريوی ديگر بیشتر است که اين امر تأيیدی بر يافته

ر ها در زمانی که دز بانکشود. البته درآمد هر يک ادوسوتوانی منجر به عملکرد بهتر می

ر صنعت تنها بانک موجود هستند و رقیبی هم ندارند در سناريوی دوسوتوانی بیشتر از ساي

 شود:های اين تحقیق به موارد زير تقسیم میطورکلی يافتهيابد. بهسناريوها افزايش می

ها در حالت ها در زمانی که تنها بانک موجود در صنعت هستند، درآمد آنبرای تمام بانک  .1

کنند، بیشتر برداری میها در زمانی که تنها اکتشاف و يا تنها بهرهدوسوتوانی از درآمد آن

 باشد.همسو می ]24[خواهد شد که اين نتیجه با نتايج ارائه شده در مقاله 

برداری کند و صنعت، سناريوی اول )بانک موردمطالعه فقط بهره اگر سناريوی حاکم بر  .2

ن آها فقط اکتشاف( باشد، در اين صورت بانک موردمطالعه بیشترين درآمد را از ساير بانک

شود مقدار اين ( مالحظه می1طور که در شکل )کند که همانتر عمل میخود خواهد کرد و موفق

 میلیون ريال خواهد رسید. 43،580،000به سازی ران شبیه 100درآمد بعد از 

اگر سناريوی حاکم بر صنعت، سناريوی دوم )بانک موردمطالعه تنها اکتشاف کند و   .3

ود بیشترين درآمد را از آن خ 4برداری( باشد، در اين صورت بانک ها تنها بهرهساير بانک

شود مقدار اين ظه می( مالح2طور که در شکل )کند که همانتر عمل میخواهد کرد و موفق

 میلیون ريال خواهد رسید. 44،270،000سازی به ران شبیه 100درآمد بعد از 

اگر سناريوی سوم )دوسوتوانی ساختاری( حاکم بر صنعت باشد، در اين صورت باز   .4

 میلیون ريال(. 44،850،000بیشترين درآمد را از آن خود خواهد کرد ) 4هم بانک 

در  4و  3های مختلفی در صنعت موجود هستند، درآمد بانک هایدر هنگامی که بانک  .5

کنند، بیشتر شده است. برداری میهنگام دوسوتوانی نسبت به زمانی که صرفاً اکتشاف يا بهره

در سناريوی اول و درآمد  1هر چند درآمد بانک موردمطالعه در سناريوی اول، درآمد بانک 

وجود ها شده است، اما حتی بااينوسوتوانی آن بانکدر سناريوی دوم بیشتر از حالت د 2بانک 
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شود که در حالت دوسوتوانی مشخص می 4ها در اين حالت با درآمد بانک و مقايسه درآمد آن

برداری به تنهايی و درآمد حاصل از اختالف زيادی بین درآمد حاصل از اکتشاف و بهره

 دوسوتوانی وجود دارد.

 و در حالت 4( مربوط به بانک 44،850،000در جدول ) ازآنجاکه بیشترين عدد موجود  .6

ايد ها برای اينکه مشتريان بیشتری جذب کنند، بتوان نتیجه گرفت، بانکدوسوتوانی است، می

جذب  بانک پیشتاز باشند و از 4هزينه زيادی برای دوسوتوانی کنند تا بتوانند مانند بانک 

توضیح داده شد، ممکن است درآمد برخی از طور که در باال مشتری سود ببرند. چون همان

 توانند درآمدیها نمیوجود آنهايی غیر از دوسوتوانی بیشتر شود، اما بااينها در حالتبانک

مشتری  را در حالت دوسوتوانی از آن خود کنند؛ يعنی با اتخاذ سناريوهای ديگر 4مانند بانک 

وع که اين موض 4در حالت دوسوتوانی بانک شده کنند اما نه به اندازه مشتريان جذبجذب می

 باشد.راستا می[ گفته شده است، هم4[ و ]3از نظر تئوری با آنچه در منابع ]

 

 پیشنهادات -6
 تواند به عنوانگذارند، میگیرند يا نزد بانک مرکزی میها از بانک مرکزی میپولی که بانک  -

 نظر گرفته شود.ها و بالعکس در رابطه بانک مرکزی و ساير بانک

جز تابع ورود تمام توابع در اين مدل به صورت يکنواخت در نظر گرفته شده است به  -

تری های دقیقشود برای يافتن توابع صحیح، بررسیمشتری که نمايی است. پیشنهاد می

 صورت گیرد.

طور که مالحظه شد در اين تحقیق برای سنجش مطلوبیت امکانات فیزيکی از همان  -

اندازی يک شعبه جديد، برای سنجش مطلوبیت رفتار و شايستگی و مهارت هزينه راهشاخص 

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 

ص هزينه تولید محصول جديد استفاده شده است. سنجش مطلوبیت خدمات نوين از شاخ

مثال برای عنوانهای ديگری استفاده کرد. بهها از شاخصتوان برای هر يک از اين مطلوبیتمی

ساعته، برای مطلوبیت رفتار کارکنان از  24های مطلوبیت امکانات فیزيکی از شاخص تعداد باجه

بیت فناوری از شاخص هزينه توسعه ، برای مطلوCRMگذاری در شاخص میزان سرمايه
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ATM .و برای مطلوبیت مالی از شاخص نرخ تسهیالت استفاده کرد 
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