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چکیده
سیستمهای خبره فازی از سیستمهای هوشمندی هستند که بهکارگیری آنها میتواند منجر به حصول
نتایج بهتری در ارزیابی عملکرد سیستم بانکی شود .هدف از پژوهش حاضر آن است تا با اسـتااده از
متغیرهای فازی در کنار متغیرهای مالی به ارزیابی عملکرد شعب بانکها پرداخت شود .در این پژوهش
ابتدا با استااده از پیادهسازی الگوریتمهای دادهکاوی بر روی دادههای مالی شعب ،به استخراج قوانین
موجود در دادهها پرداخته شد و در گام بعدی با استااده از قوانین موجود در دادههای مالی و در کنار
متغیرهای فازی به طراحی سیستمخبره فازی بهمنظور دستیابی به سیستمی که بتوانـد بـهطور جـام
عملکرد شعب بانک را مورد بررسی قرار دهد ،پرداخته شده است .در طراحی سیستم خبره از نه متغیر
فازی با عنوان مکان شعبه ،وفاداری مشتریان ،رضایت کارکنان ،رضایت مشتری ،خالقیت و نوع آوری،
ظاهر شعبه ،ظاهر کاکنان ،ثبات کارکنان و همچنین خروجی حاصل از نرخهای مـالی اسـتااده گردیـده
است .بهمنظور استخراج قوانین موجود در دادههای شعب از الگوریتمهای درخت تصمیم و  c5.0استااده
گردیده است و برای طراحی سیستمخبره فازی از سیستم استنتاج فازی متلب بهره گرفته شـده اسـت.
نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با استااده ازدادهکاوی و سیستمهای خبره فازی میتوان دانـش
نهاته در دادههای شعب را استخراج کرد و بهصورت یک سیستمخبره جام عملکرد شعب بانک را مورد
ارزیابی قرار داد.
کلیدواژهها :ارزیابی عملکرد ،دادهکاوی ،سیستم خبره فازی.
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 -1مقدمه
موضوع ارزیابی عملکرد در سازمان تا آن حد اهمیت یافته است که صاحبنظران دانش
مدیریت معتقدند آنچه را که نتوان اندازهگیری نمود ،نمیتوان مدیریت کرد .امروزه مدیران
بانکها جهت برنامهریزی و اداره امور شعب خود نیاز به اندازهگیری و ارزیابی عملکرد شعب
دارند تا بتوانند شعب خود را با یکدیگر مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قوت آنان آگاه شوند
.بنابراین ،بانکها ،بهخصوص بانکهای دولتی که از نظر ساختاری حجیم هستند و بعضا
مسئولیت گردش وجوه دولت نیز بر عهده آنان است ،ارتقاء حتی یک درصد در برنامههای
بهبودشان ،کمک شایان توجهی به امر خدماترسانی به مردم و همچنین مدیریت بانک مینماید.
هدف از این تحقیق آن است تا یک سیستم استنتاج فازی 1بر اساس قابلیتهای الگوریتمهای
دادهکاوی در امر ارزیابی عملکرد شعب بانک طراحی گردد .عامل برگیزاننده برای استااده از
الگوریتمهای دادهکاوی برای ارزیابی عملکرد شعب بانک ،قابلیتهایی است که این الگوریتمها
دارند .بهعنوان نمونه ،الگوریتمهای دادهکاوی این امکان را میدهند که دیگر با محدودیتهایی
چون تعداد و تنوع ویژگیها و تعداد رکورد در ارزیابی شعب مواجه نباشند .دراین تحقیق ابتدا
به بررسی متغییرهایی پرداخته میشود که در ارزیابی عملکرد شعب بانک اهمیت دارند .هدف
بعدی در این تحقیق ،یافتن راهحلهای جدید براساس سیستمهای خبره فازی در ارزیابی شعب
بانک با استااده از الگوریتمهای دادهکاوی و متغیرهای فازی میباشد.
هدف کلی پژوهش حاضر ،طراحی سیستم خبره فازی بهمنظور ارزیابی عملکرد شعب با
استااده همزمان از متغیرهای فازی و متغیرهای مالی میباشد .سیستمی که بتواند در کنار
دانش استخراج شده از متغیرهای مالی ،متغییرهای فازی را نیز که اطالعات عددی دقیق درباره
آنها موجود نیست اما به نظر متخصصان امر اثر زیادی در ارزیابی عملکرد شعب بانک
میگذارند ،استااده کرده است .بهمنظور دستیابی به اهداف پژوهش سؤاالت پژوهش به شرح
زیر ارائه شدهاست.
-1با استااده از تکنیکهای دادهکاوی چگونه میتوان دانش نهاته در دادههای مربوط به
متغیرهای مالی را استخراج کرد؟
-2چگونه میتوان با استااده از دانش نهاته در متغیرهای مالی در کنار متغیرهای فازی ،سیستم
خبره فازی برای ارزیابی عملکرد شعب بانک ارائه کرد؟
و متغیرهای این پژوهش عبارتاند از :عملکرد شعب بانک متغیر وابسته پژوهش میباشد و
عوامل اثرگذار بر عملکرد شعب بانک متغیرهای مستقل پژوهش میباشند.
237

حمید اسالمی نصرت آبادی و همکاران ــــــــــــــــــــــ توسعه سیستم خبره فازی بهمنظور...

در ادامه این مقاله ابتدا به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته شده است و سپس به
بررسی روششناسی و روش پژوهش پرداخته خواهد شد .در بخش بعدی به بیان یافتههای
پژوهش پرداخته شده و خروجیها و تحلیلها و سیستمخبره فازی طراحی شده تشریح گردیده
است .در پایان نیز بهمنظور تست سیستم ،از سیستم خبره فازی طراحی شده ،بهمنظور ارزیابی
شعبه بانک استااده شده است.

 -2مبانی نظری پژوهش و پیشینه تحقیق
در این قسمت به بررسی مااهیم دادهکاوی 2و سیستم خبره فازی 3بهعنوان دو بحث اصلی ارائه
شده در این تحقیق پرداخته میشود.
سیستمهای خبره فازی نوعی از سیستمهای خبرهاند که به جای استااده از منطق دو ارزشی،
در آنها از منطق فازی استااده میشود .میتوان اذعان داشت ،منطق فازی روش فکرکردن
افراد را منعکس کرده و تالش مینماید تا روش تصمیمگیری انسان را مدلسازی کند .همچنین
منطق فازی منجر به ایجاد سیستمی جدید و هوشمند میشود .از کاربردهای سیستم خبره
فازی میتوان به شناسایی الگو ،تحلیل سیستمهای مالی و تحلیل داده اشاره کرد .در واق
سیستمهای خبره فازی مجموعهای از تواب عضویت و قوانین را شامل میشوند که در مجموع
برای استدالل استااده میگردند .سیستمهای فازی مبتنی بردانش یا قواعد هستند و هسته
مرکزی یک سیستم فازی پایگاه دانشی است که از قواعد فازی تشکیل شده است .سیستم خبره
فازی شامل یک مجموعه قوانین شامل یک بدنه از حقایق و تواب عضویت و مجموعههای فازی
و یک موتور استنتاج است که از طریق کاربرد قوانین به حقایق دست مییابد .سیستمهای فازی
براساس تعیین موقعیتهایی که متناوب هستند و درجات و مراتب آنها ،استراتژی مناسبی را
برای عملکرد سیستم برمیگزینند .در واق طیای از استراتژیها باید برای سیستمهای فازی
تعریف شود که مشخص نماید هر کدام برای تأثیرگذاری در چه محدودهای مناسب هستند.
سیستمهای خبره فازی قادرند استدالل عقل سلیم و یا استدالل عامه فهم را مدلسازی نمایند.
این امر مهم عالوه بر پرداختن به عدم قطعیت میباشد که انجام آن برای سیستمهای معمولی
دشوار است .درواق نقطه شروع ساخت یک سیستم فازی بهدست آوردن مجموعهای از
قواعد اگر و آنگاه فازی از دانش افراد خبره یا دانش حوزه مورد بررسی میباشد .در مرحله
بعد ،ترکیب این قواعد در یک سیستم واحد را خواهیم داشت.
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مراحل کار در سیستمهای خبره فازی شامل :خارج کردن از حالت فازی ،ترکیب ،استنتاج و
فازیسازی میباشد .بهمنظور طراحی سیستم خبره فازی نیز میبایست گامهایی بهشرح زیر
را طی نمود :ابتدا تعریف معیارها و اهداف ،سپس تعیین روابط ورودی و خروجی و در گام بعد
استااده از ساختار مبتنی بر قاعده منطق فازی و شکستن مسئله به یک سری قواعد اگر و آنگاه
و در پایان ساخت تواب عضویتی که مقدار عبارات ورودی/خروجی استااده شده در قواعد را
تعریف مینماید.
جهت طراحی سیستم خبره فازی پژوهش حاضر ،از نرمافزار متلب 4استااده شده است .از
امکانات واسط گرافیکی کاربر 5و جعبه ابزار منطق فازی آن استااده شده است و با برقراری
ارتباط میان این دو بخش ،سعی شده است تا سیستمی طراحی شود که با داشتن واسط گرافیکی
کاربر مناسب ،کاربرپسند بوده و با استااده از جعبه ابزار منطق فازی ،انعطافپذیری و عملکرد
سیستم بهبود یابد .در سیستم فازی که در این تحقیق طراحی گردیده است ،جدای از استااده از
متغیرهای غیرفازی و بهکارگیری آنها در ارزیابی عملکرد شعب بانکها ،از متغیرهای فازی
نیز استااده شده است .چرا که در بسیاری از موارد بدون در نظر گرفتن متغیرهای فازی امکان
رسیدن به مدلی نهایی و کامل جهت ارزیابی عملکرد غیرممکن مینماید.
با توجه به سوابق پژوهشی انجام شده در این تحقیق و براساس نظرات جم آوری شده از
خبرگان امر ،بهمنظور انجام تحقیق حاضر مدل ماهومی ارائه شده در شکل  1حاصل گردیده
است .همان طور که در این مدل مشخص گردیده است ،ابتدا با استااده از نسبتهای مالی که
میتواند از طریق دادههای ذخیره شده در پایگاه داده بانک استااده شود ،در گام نخست به
ارزیابی اولیه دست یافت .از آنجا که تنها استااده از نسبتهای مالی نمیتواند تصویری کامل از
وضعیت عملکردی شعب را مشخص نماید ،در گام دوم متغیرهای فازی به مدل اضافه گردیده
است تا با استااده از متغیرهای فازی در کنار نسبتهای مالی به تصویری تکامل یافتهتر از
وضعیت عملکرد شعب پرداخته شود.
یکی از تعاریای که در خصوص دادهکاوی مطرح شده است ،تعریای است که توسط شاپیرو و
فارولی 6درسال  1991ارائه گردیده که دادهکاوی فرایند استخراج اطالعات ناشناخته ،صریح و
ماید بالقوه همچون قواعد مرتبط به دانش ،محدودیتها و قوانین ،از دادههای ذخیره شده در
انبارهای داده و استااده از تکنیکهای شناخت الگو ،آمار و ریاضی میباشد [.]1
در بهکارگیری سیستمهای فازی تحقیقات زیادی انجام شده است و کاربردی بودن این نوع از
سیستمها با تحقیقات زیادی که انجام شده است ،قابل اعتبار میباشد .بهعنوان نمونه ،مقالهای با
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عنوان "طراحی سیستم خبره فازی جهت اندازهگیری کیایت خدمات بانکداری الکترونیکی" که
توسط نصری 7در سال  1394به چاب رسیده است ،سعی کرده است با استااده از سیستمهای
خبره فازی به اندازهگیری کیایت خدمات بانکداری الکترونیکی بپردازد [ .]2در این تحقیق مدلی
جام برای اندازهگیری دقیقتر کیایت خدمات بانکداری الکترونیکی با یک سیستم خبره فازی که
دربرگیرنده پنج سیستم فازی میباشد ،طراحی گردیده است که در بانک سینا پیادهسازی
گردیده است .در خصوص استااده از سیستمها و الگوریتمهای فازی در حوزه مالی تحقیقات
دیگری نیز انجام شده است .در مقالهای با عنوان "مدیریت ریسک مالی در صنعت
خودروسازی با رویکرد تحلیل شبکهای فازی" ،با استااده از پرسشنامه به استااده از نظرات
 25نار از خبرگان امر به بررسی  13متغیر اثرگذار بر ریسک مالی در صنعت خودرو پرداخته
شده است [ .]3همچنین درمقالهای دیگر با عنوان "طراحی مدل ارزیابی رتبهبندی اعتباری اوراق
بهادار اسالمی با رویکرد شبکههای عصبی -فازی تطبیق پذیر" ،با استااده از نظر خبرگان در
گام نخست به رتبهبندی ناشر پرداخته است که ناشر دولت دارای کمترین و ناشرین خصوصی
دارای بیشترین ریسک بودهاند و در گام دوم برای رتبهبندی ابزارهای تأمین مالی ،برای ناشر
دولت اوراق اسناد خزانه دارای کمترین و اوراق سلف دارای بیشترین ریسک بوده است [.]4
در مقالهای با عنوان "ارزیابی عملکرد شعب بانک با رویکرد دادهکاوی و سیستم خبره"،
محققین با استااده از دادهکاوی به ارزیابی عملکرد شعب پرداختهاند و بر اساس دانش استخراج
شده از الگوریتمهای دادهکاوی به طراحی سیستم خبره با استااده از نرمافزار کلیپس 8پرداخته
شده است [.]5
در خصوص ارزیابی عملکرد شعب با استااده از الگوریتمهای دادهکاوی [ ]6و همچنین
الگوریتمهای دیگری چون  AHPفازی [ ،]7تحلیل پوششی عملیات [ ،]8روشهای ناپارامتریک
[ ،]11[ ،]10[ ،]9نیز تحقیقات دیگری انجام گرفته است .عالوه بر این موارد در خصوص ارزیابی
عملکرد بانکهای خصوصی تحقیقاتی انجام شده است [ .]12دژپسند )1398( 9در مطالعهای به
بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری بانکهای تخصصی و تجاری دولتی و خصوصی پرداخته
است [ .]13در مقالهای دیگر خادمی ،)1399( 10به بررسی اثرات متغیرهای خاص بانکی بر
سودآوری بانکها پرداخته است [ .]14همچنین درمقالهای با عنوان "توسعه مدل ارزیابی
عملکرد پایداری بانکهای ایران" ،محققین به بررسی  27بانک دولتی و غیردولتی ایران
پرداختهاند [ .]15همچنین در مقالهای دیگر با عنوان "بررسی تأثیر معیارهای عملکرد مالی بر
پایداری مالی بانکها در شرایط بحران مالی" ،به بررسی بانکهای پذیرفته شده در بورس
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اوراق بهادار تهران برای یک دوره شش ساله پرداخته شده است [ .]16در مقالهای دیگر ،به
ارزیابی اثربخشی و کارایی هزینهای شعب بانک پرداخته شده است [ .]17همچنین در پژوهشی
دیگر ،به بررسی تعیین ماندگاری و سودآوری مشتریان بانک با استااده از مدل درخت تصمیم
پرداخته شده است که در آن عوامل مؤثر بر ماندگاری و سودآوری مشتریان ارزی یک بانک
تجاری دولتی بررسی گردیده است [.]18

شکل . 1مدل ماهومی سیستمخبره فازی

 -3مدل مفهومی پژوهش
در ارزیابی عملکرد شعب بانک ،جدای از استااده از دادههای مالی ،گاهی اوقات متغیرهای فازی
نیز وجود دارد که در مدلسازی میبایست لحاظ گردد .دراین تحقیق با استااده از سیستمهای
خبره فازی و متغیرهای فازی به ارزیابی عملکرد شعب بانک پرداخته شده است .همان طور که
در شکل  1مشخص میباشد ،در طراحی سیستم خبره از نه متغیر فازی با عنوانهای مکان
شعبه ،وفاداری مشتریان ،رضایت کارکنان ،رضایت مشتری ،خالقیت و نوعآوری ،ظاهر شعبه،
ظاهر کاکنان ،ثبات کارکنان و همچنین خروجی حاصل از نرخهای مالی استااده گردیده است.
برای بهدست آوردن متغیر"خروجی براساس نرخهای مالی" ،ابتدا با استااده از الگوریتمهای

دادهکاوی به بررسی وضعیت شعبه بر اساس  21متغیرمالی موجود در جدول  1پرداخته شده
است و در گام بعد خروجی حاصل بهعنوان یک متغیر فازی ورودی در مدل قرار گرفته است.
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متغیرهای مربوط به طراحی سیستم فازی بر اساس نظرات خبرگان امر استخراج گردیده است.
این سامانه بهدلیل ماهیت فازی بودن میزان کارایی شعب را برروی یک طیف از مقدار صار تا
سه بررسی مینماید .خروجی هرچه به مقدار سه نزدیکتر باشد ،بیانگر میزان کاراتر بودن
شعبه میباشد.
در طراحی سیستم مذکور ابتدا معیارهای تصمیم گیری انتخاب گردید و سپس مجموعههای
فازی و تواب عضویت 11هر متغیر بر اساس نظرات خبرگان تعیین گردید و در نهایت به تبیین
قواعد فازی مرتبط پرداخته شده است .از الگوریتمهایی که برای ارزیابی عملکرد شعب بهره
گرفته شده است ،استااده همزمان از دو الگوریتم خوشهبندی 12و طبقهبندی 13میباشد .ابتدا با
استااده از الگوریتمهای خوشهبندی به خوشهبندی کردن دادهها بر اساس شاخصهای ورودی
و بهمنظور تعیین وضعیت عملکرد شعب و برچسب زدن به عنوان شعب کارا ،ناکارا و نیمهکارا
پرداخته شده است .حال براساس دستهبندی صورت گرفته با استااده از الگوریتمهای
طبقهبندی به استخراج دانش و قواعد موجود در هر دسته پرداخته میشود .در گام بعدی
براساس قواعد بهدست آمده ،به طراحی سیستم خبره فازی پرداخته میشود .سیستم طراحی
شده توانایی ارزیابی شعب براساس پارامترهای ورودی را دارد .جامعه آماری در این پژوهش
دادههای مربوط به شعب یکی از بانکهای ایران و در بازه زمانی یک ماهه میباشد که به دلیل
محرمانگی آن ،امکان انتشار اطالعات بیشتر از بانک امکانپذیر نمیباشد.

-4یافتهها و تحلیل دادهها
بهمنظور انجام دادهکاوی ابتدا بر اساس نظرات خبرگان  21شاخص در  7دسته ،مناب ،
مصارف ،تعهدات ،فعالیت ارزی ،سود و زیان ،توسعه بازار و گسترش بانکداری نوین برای
ارزیابی شعب بانک در نظر گرفته شد .دادههای این  21شاخص در سه وضعیت موجودی اول
دوره ومقدار هدف و موجودی در لحظه با فرمول ( )1در جدولی استخراج گردید.

()1

×100

موجودی اول دوره−موجودی روز
موجودی اول دوره−مقدار هدف

= درصد تحقق هدف

در این فرمول سه وضعیت را شاهد خواهیم بود .اگر موجودی اول دوره بزرگتر از موجودی
روز باشد و به عبارت دیگر اگر جدای از عدم تحقق هدف با کاهش موجودی از زمان اول دوره
مواجه باشیم ،پارامتر تحقق هدف منای خواهد شد و اگر موجودی روز بزرگتر از موجودی اول
دوره باشد ،تحقق هدف مقداری مثبت را خواهد داشت که اگر از مقدار هدف کمتر باشد ،میزان
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درصد تحقق هدف کمتر از  100خواهد بود و اگر از مقدار هدف بیشتر باشد و به عبارت دیگر
هدف را محقق کرده باشد ،در آن شاخص تحقق هدف بیشتر از  100خواهد بود.
جدول  1شامل لیست شاخصهایی ست که برای خوشهبندی استااده شده است .بهمنظور
کاربری مناسبتر شاخصها در محاسبات از حروف اختصاری ارائه شده در جدول بهره
گرفته شده است .دادههای مورد استااده در این پژوهش برای یک بازه یک ماهه از بانک
دریافت شده است .اطالعات مربوط به هرکدام از شاخصها به قرار جدول  2میباشد .تمام
مقادیر عددی میباشند .برای انجام خوشهبندی از الگوریتم کیمینز 14استااده شده است.
جدول .1شاخصهای استااده شده در خوشهبندی شعب بانک
شاخصهای ارزیابی عملکرد

معیار اصلی

درصد متوسط افزایش سپردههای ارزان قیمت طی دوره به افزایش
مناب

مانده هدف تعیین شده
درصد متوسط افزایش سپردههای مدتدار طی دوره به افزایش مانده
درصد متوسط افزایش مانده تسهیالت به افزایش مانده هدف تعیین
شده
درصد متوسط افزایش تسهیالت خرد به افزایش مانده هدف تعیین
شده
درصد  NPLدر انتهای دوره
هدف تعیین شده
درصد نسبت تعهدات بابت اعتبار استادی گشایش یافته ریالی طی

درصد مانده تسهیالت
درصد تسهیالت خرد

دوره به هدف تعیین شده

درصد تعهدات ضمانتنامه
درصد تعهدات اعتبار
اسنادی

درصد نسبت حوالهجات وبروات صادره طی دوره به هدف تعیین
فعالیت ارزی

درصد سپردههای مدتدار

درصد NPL

درصد نسبت تعهدات بابت ضمانتنامه صادره ریالی طی دوره به
تعهدات

درصد سپردههای ارزان
قیمت

هدف تعیین شده

مصارف

نام اختصاری

شده
درصد نسبت اعتبار اسنادی گشایش یافته و ضمانت نامه صادره
ارزی طی دوره به هدف تعیین شده

درصد حواله جات و بروات
درصد اعتبار اسنادی و
ضمانت نامه صادره

درصد هزینه مستقیم پول

درصد هزینه مستقیم پول

درصد نسبت درآمد کارمزدی زیالی از محل تعهدات به هدف تعیین

درصد درآمد کارمزدی از

سود و زیان شده در انتهای دوره

محل تعهدات

درصد نسبت درآمد ارزی (کلیه فعالیتهای ارزی) به هدف تعیین شده
در انتهای دوره
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شاخصهای ارزیابی عملکرد

معیار اصلی

نام اختصاری
درصد نسبت سوددریافتی

درصد نسبت سود دریافتی به سود پرداختی

به پرداختی
درصد مانده سود و زیان شعبه نسبت به هدف تعیین شده

درصد مانده سود وزیان

درصد افزایش تعداد کل مشتریان طی دوره به افزایش هدف تعیین
توسعه بازار

درصد افزایش مشتریان

شده

درصد تعداد کارتهای

درصد تعداد کارت صادره( بنکارت ،کارتهدیه ،کارتنقدی و

صادره

کارتمرابحه) طی دوره نسبت به هدف تعیین شده در انتهای دوره
درصد تعداد کاربران اینترنت بانک و موبایل بانک طی دوره به هدف

درصد تعداد کابران اینترنت
و موبایل بانک

تعیین شده
درصد نسبت درآمد به هزینه دستگاههای  ATMکلیه (دستگاهها)

درصد درآمد به هزینه

درصد سهم تعداد دستگاههای  POSصار و کم تراکنش نسبت به

ATM
درصد تعداد دستگاههای

گسترش
بانکداری نوین هدف تعیینشده در انتهای دوره
درصد میانگین نرخ سود سپردههای متصل به دستگاههای POS

POS
درصد نرخ سود سپردههای

نسبت به به هدف تعیین شده در انتهای دوره
درصد میانگین مانده سپردههای متصل به دستگاههای  POSنسبت

POS
درصد مانده سود

به به هدف تعیین شده در انتهای دوره

سپردههای POS

جدول  . 2وضعیت دادهها در ارتباط با شاخصهای مورد بحث
شاخص

نوع داده

میانگین

حداقل مقدار

حداکثرمقدار

درصد سپردههای ارزان قیمت

عددی

31.499

-56.00

101.00

درصد سپردههای مدت دار

عددی

36.608

-89.00

105.00

درصد مانده تسهیالت

عددی

41.077

-89.00

104.00

درصد تسهیالت خرد

عددی

41.729

-56.00

98.00

درصد NPL

عددی

39.381

-89.00

98.00

درصد تعهدات ضمانت نامه

عددی

37.283

-59.00

95.00

درصد تعهدات اعتبار اسنادی

عددی

49.894

-49.00

104.00

درصد حواله جات و بروات

عددی

46.173

-26.00

110.00

درصد اعتبار اسنادی و ضمانتنامه صادره عددی

44.053

-26.00

115.00

درصد هزینه مستقیم پول

عددی

35.272

-56.00

110.00

درصد درآمد کارمزدی از محل تعهدات

عددی

39.264

-49.00

115.00

درصد درآمد ارزی

عددی

36.264

-56.00

110.00
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شاخص

نوع داده

میانگین

حداقل مقدار

حداکثرمقدار

درصد نسبت سوددریافتی به پرداختی

عددی

35.320

-56.00

115.00

درصد مانده سود وزیان

عددی

31.376

-56.00

106.00

درصد افزایش مشتریان

عددی

38.160

-59.00

105.00

درصد تعداد کارتهای صادره

عددی

41.472

-59.00

106.00

درصد تعداد کاربران اینترنت و موبایل بانک عددی

38.977

-56.00

106.00

درصد درآمد به هزینه ATM

عددی

40.944

-56.00

106.00

درصد تعداد دستگاههای POS

عددی

40.507

-59.00

162.00

درصد نرخ سود سپردههای POS

عددی

30.072

-89.00

106.00

درصد مانده سود سپردههای POS

عددی

41.706

-56.00

106.00

الگوریتم مورد استااده برای جداکردن خوشههای کارا ،ناکارا و نیمهکارا ،کیمینز میباشد .برای
استااده از این الگوریتم kبرابر  3درنظر گرفته شد .نتایج حاصل نشان داده که 1717رکورد در
خوشه کارا قرار گرفت و  586رکورد ناکارا و  821رکورد نیز در خوشه نیمهکارا قرار گرفتهاند.
بر اساس دادههای موجود ،مهمترین شاخص در تعیین نوع خوشه مؤثر ،شاخص درصد
متوسط افزایش سپردههای ارزان قیمت طی دوره به افزایش مانده هدف بر اساس مدل بهدست
آمده است .در انتهای این بخش هرکدام از رکودها دارای یکی از برچسبهای کارا ،نیمه کار و
ناکارا میباشند که این امر امکان استااده از الگوریتمهای طبقهبندی دارای ناظر را میدهد.
در مرحله بعد برای استخراج قوانین موجود در هریک از خوشههای بهدست آمده از
الگوریتمهای طبقهبندی و درخت تصمیم استااده گردید .بهمنظور طبقهبندی الگوریتمهای
مختلای ارائه گردیده است که بر این اساس بهمنظور یافتن مناسبترین الگوریتم ،متناسب با نوع
دادههای پژوهش حاضر شش الگوریتم  C5.0 ،CHAID ،CRTو  Neural Net ، QUESTو
 SVMبر روی دادهها اعمال گردید .نتایج میزان خطا و صحت هرکدام از الگوریتمها در جدول
 3ارائه گردیده است .همان طور که مشخص است ،نتایج الگوریتم  c5.0مدل بهتری از دادههای
پژوهش را ارائه میدهد و لذا خروجی این الگوریتم بهعنوان مدل نهایی پژوهش مورد استااده
قرار گرفت .برای سنجش اعتبار و صحت مدل ،از تقسیم نمونه به دو مجموعه داده آموزشی و
تست استااده گردیده است .صحت طبقهبندی یا تاکیک دادههای تست در طبقهها ،معیار ارزیابی

اعتبار و صحت مدل میباشد که در این تحقیق از "اعتبارسنجی متقابل با  10بار تکرار" استااده

شده است .این روش اعتبارسنجی مجموعه دادهها را به  10قسمت تقسیم نموده و هر بار 90
درصد از دادهها را بهعنوان مجموعه داده آموزشی و  10درصد را بهعنوان مجموعه داده تست
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انتخاب نموده و میزان دقت طبقهبندی را میسنجد .این فرایند  10بار صورت میگیرد و
درنتیجه از کلیه درجات دقت میانگین گرفته شده و بهعنوان دقت نهایی مدل ارائه میگردد.
جدول . 3درصد صحت الگوریتمهای اعمال شده بر روی دادههای پژوهش
درصد صحت

الگوریتم

درصد خطا
5.14

94.86

CRT

7.47

92.53

CHAID

0

100

C5.0

12.05

87.95

QUEST

0.2

98

NeuralNet

0.2

98

SVM

بر اساس الگوریتم  c5.0مهمترین متغیرهای تأثیرگذار در مدل ،بهترتیب عبارتاند از درصد
سپردههای مدتدار ،درصد سپردههای ارزان قیمت ،درصد حوالهجات و بروات ،درصد تعهدات
اسنادی ،درصد نسبت سود دریافتی به پرداختی ،درصد اعتبار اسنادی و ضمانتنامه صادره،
درصد تعداد کارتهای صادره ،درصد افزایش مشتریان ،درصد تعداد دستگاههای ، POS
درصد درآمد به هزینه  ATMو درصد مانده سود سپردههای  .POSدرخت تصمیم و قواعد
استخراج شده از مدل در پیوست الف ارائه گردیده است .در گام بعدی بر اساس درخت و قواعد
استخراج شده سیستم خبره فازی جهت بهرهوری طراحی گردیده است.
شکل  2تواب عضویت متغیر رضایت مشتری را نشان میدهد .همان طور که مشخص میباشد،
وضعیت رضایت مشتریان با پنج تاب  ،خیلی راضی ،راضی ،خنثی ،ناراضی و خیلی ناراضی
تعیین گردیده است به شکل گوسی میباشد .این تواب بر روی طیای از  1تا  -1قرار گرفتهاند و
مقدار صار وضعیتی تقریبا خنثی را برای رضایت مشتریان نشان میدهد.
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شکل . 2تواب عضویت ورودی رضایت مشتریان

در جدول  4نیز پارامترهای مربوط به تاب عضویت رضایت مشتریان نشان داده شده است.
همان طور که مشخص است پنج متغیرمربوطه دارای شکل تاب گوسی میباشند .پارامترهای
تاب عضویت مربوطه نیز در جدول  4آمده است.
جدول .4پارامترهای تاب عضویت رضایت مشتریان
رضایت مشتری
پارامترهای تاب عضویت

متغیر

شکل تاب

خیلی ناراضی

''gaussmf

][0.2124 -1

'ناراضی'

''gaussmf

][0.2124 -0.5

'خنثی'

''gaussmf

][0.2124 0

'راضی'

''gaussmf

][0.2124 0.5

خیلی راضی

''gaussmf

][0.2124 1

شکل  3بیانگر تواب عضویت متغیر فازی وفاداری مشتریان میباشد که بر روی طیای از  0تا1
قرار گرفته است و دارای سه وضعیت زیاد ،متوسط و کم میباشد .مقداری در محدود 0.5
بیانگر وضعیت متوسط شعبه از نظر وفاداری مشتریان میباشد.
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شکل . 3تواب عضویت ورودی وفاداری مشتریان

در جدول  5پارامترهای مربوط به تاب عضویت وفاداری مشتری نیز نشان داده شده است.
همان طور که مشخص است برای سه متغیرمربوط به وفاداری مشتری ،شکل تاب زنگولهای
درنظر گرفته شده است.
جدول .5پارامترهای تاب عضویت وفاداری مشتری
وفاداری مشتری
متغیر

شکل تاب

پارامترهای تاب عضویت
][0.25 2.5 0

'کم'

''gbellmf

'متوسط'

''gbellmf

][0.25 2.5 0.5

'زیاد'

''gbellmf

][0.25 2.5 1

شکل  4تواب عضویت متغیر ظاهر شعبه را نشان میدهد که دارای دو تاب "خوب" و"بد"
میباشد و در یک طیف از  1تا  -1قرار گرفته است .مقداری در باالتر از صار بیانگر وضعیت
ظاهر شعب خوب میباشد و مقداری کمتر از صار بیانگر ظاهر بد برای شعبه میباشد .این
مقادیر هرچه به  +1و یا  -1نزدیکتر باشد ،بیانگر شدت بیشتری از نظر خوب یا بد بودن ظاهر
شعبه میباشد.
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شکل . 4تواب عضویت ورودی ظاهر شعبه

در جدول  6پارامترهای مربوط به تاب عضویت ظاهر شعبه نشان داده شده است .همان طور
که مشخص است ،برای دو متغیر مربوطه شکل تاب زنگولهای درنظر گرفته شده است.
جدول. 6پارامترهای تاب عضویت ظاهر شعبه
ظاهر شعبه
متغیر

پارامترهای تاب عضویت

شکل تاب

'بد'

''gbellmf

][0.58 1.57 -0.8359

'خوب'

''gbellmf

][0.5999 3.5 0.756

در جدول  7پارامترهای مربوط به تاب عضویت ثبات کارکنان نشان داده شده است .همان طور
که مشخص است سه متغیرمربوطه دارای شکل تاب زیگمویید میباشند.
جدول. 7پارامترهای تاب عضویت ثبات کارکنان
ثبات کارکنان
متغیر

پارامترهای تاب عضویت

شکل تاب

'پایین'

''dsigmf

][10.99 -0.25 10.99 0.25

'متوسط'

''dsigmf

][10.99 0.25 10.99 0.75

'باال'

''dsigmf

][10.99 0.75 10.99 1.25
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شکل  5نیز تواب عضویت متغیر ثبات کارکنان را نشان میدهد که در طیاـی از صـار تـا یـک و در سـه
حالت ثبات کارکنان باال ،متوسط و پایین تعیین گردیده است .مقداری باالتر از  0.5بیـانگر ثبـات کارکنـان
با وضعیت مناسب میباشد و مقادیر پـایینتر از  0.5نیـز بـه سـمت وضـعیت نامناسـب ثبـات کارکنـان
میباشد .مقادیری در محدود  0.5نیز بیانگر میزان متوسط ثبات کارکنان میباشد.

شکل. 5تواب عضویت ورودی ثبات کارکنان

در جدول  8پارامترهای مربوط به تاب عضویت کارایی بهدست آمده از مقادیر مالی نشان داده
شده است .همان طور که مشخص است سه متغیر مربوطه دارای شکل تاب مثلثی میباشند.
جدول . 8پارامترهای تاب عضویت کارایی بدست آمده از مقادیر مالی
کارایی بدست آمده از مقادیر مالی
متغیر

شکل تاب

پارامترهای تاب عضویت

'پایین'

''trimf

][-1.8 -1 -0.2

'متوسط'

''trimf

][-0.8 0 0.8

'باال'

''trimf

][0.2 1 1.8

شکل  6نمایشی از وضعیت متغیر کارایی براساس مقادیر مالی میباشد که در سه وضعیت باال،
متوسط و پایین و در طیای بین  +1تا  -1در نظر گرفته شده است .مقادیر در محدود +0.2تا
 -0.2بیانگر کارایی متوسط شعبه از منظر مقادیر مالی میباشد و مقادیری تقریبا باالتر از 0.2
بیانگر کارایی باالی شعبه میباشد و مقادیری پایینتر از  -0.2نیز بیانگر کارایی پایین شعبه از
منظر مقادیر مالی میباشد .تعیین وضعیت این متغیر بهعنوان ورودی سیستم فازی براساس
نتایج حاصل از پیادهسازی الگوریتمهای طبقهبندی بر روی  21شاخص مالی مطابق با جدول 1
میباشد.
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شکل . 6تواب عضویت ورودی کارایی بهدست آمده از مقادیر مالی

در جدول  9پارامترهای مربوط به تاب عضویت رضایت کارکنان نشان داده شده است .همان
طور که مشخص است ،پنج متغیرمربوطه دارای شکل تاب گوسی میباشند.
جدول .9پارامترهای تاب عضویت رضایت کارکنان
رضایت کارکنان
متغیر

شکل تاب

پارامترهای تاب عضویت

خیلی ناراضی

''gaussmf

][0.2124 -1

'ناراضی'

''gaussmf

][0.2124 -0.5

'خنثی'

''gaussmf

][0.2124 0

'راضی'

''gaussmf

][0.2124 0.5

خیلی راضی

''gaussmf

][0.2124 1

شکل  7تواب عضویت متغیر رضایت کارکنان را نشان میدهد که دارای پنج وضعیت ،خیلی
راضی ،راضی ،خنثی ،ناراضی و خیلی ناراضی و بر روی طیای از  +1تا  -1میباشد .مقادیر
نزدیک به صار بیانگر میران خنثی از منظر رضایت کارکنان میباشد و مقادیر هرچه به +1
نزدیک میگردد ،بیانگر میزان خیلی راضی کارکنان است و برعکس هرچه به  -1نردیکتر
میشود ،بیانگر وضعیت خیلی ناراضی کارکنان میباشد.
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شکل . 7تواب عضویت ورودی رضایت کارکنان

در جدول  10پارامترهای مربوط به تاب عضویت خالقیت و نوآوری نشان داده شده است.
همان طور که مشخص است ،سه متغیرمربوطه دارای شکل تاب زنگولهای میباشند.
جدول . 10پارامترهای تاب عضویت خالقیت و نوآوری
خالقیت و نوآوری
پارامترهای تاب عضویت

متغیر

شکل تاب

'کم'

''gbellmf

][0.25 2.5 0

'متوسط'

''gbellmf

][0.25 2.5 0.5

'زیاد'

''gbellmf

][0.25 2.5 1

در شکل  8نیز تواب عضویت متغیر خالقیت و نوآوری نشان داده شده است .تواب مربوط به
این متغیر دارای سه وضعیت زیاد ،متوسط و باال میباشد که بر روی طیف  0تا +1قرار گرفته
است .مقداری در محدود  0.5بیانگر توانایی متوسط شعب از منظر خالقیت و نوآوری میباشد
و مقادیر هر چه به  +1نزدیک میشود ،بیانگر میزان زیاد خالقیت و نوآوری شعبه دارد و
مقادیری نزدیک به صار ،میزان خالقیت و نوآوری کم شعبه را نشان میدهد.

252

`

پژوهشهای نوین در تصمیمگیری ـــــــــــــــــــــــــــــ دوره  ،6شماره  ،4زمستان 1400

شکل . 8تواب عضویت ورودی خالقیت و نوآوری

در جدول  11پارامترهای مربوط به تاب عضویت ظاهر کارکنان نشان داده شده است .همان
طور که مشخص است ،سه متغیرمربوطه دارای شکل تاب ذوزنقهای میباشند.
جدول . 11پارامترهای تاب عضویت طاهرکارکنان
ظاهر کارکنان
پارامترهای تاب عضویت

متغیر

شکل تاب

'نامناسب'

''trapmf

][-1.9 -1.1 -0.9 -0.1

'متوسط'

''trapmf

][-0.9 -0.1 0.1 0.9

'مناسب'

''trapmf

][0.1 0.9 1.1 1.9

شکل 9نیز وضعیت ظاهری کارکنان را با سه وضعیت مناسب ،متوسط و نامناسب بر روی یک
بازه -1تا  +1را ارئه میدهد .در محدوده حدودا  -0.2تا +0.2میزان متوسط از منظر ظاهر کارکنان
را بیان میکند و هرچه به سمت مقدار  +1حرکت کند ،بیانگر ظاهر مناسب کارکنان میباشد و
هرچه به سمت  -1میرود نشان از ظاهر نامناسب کارکنان دارد.
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شکل. 9تواب عضویت ورودی ظاهر کارکنان

در جدول  12پارامترهای مربوط به تاب عضویت کارایی نشان داده شده است .همان طور که
مشخص است ،سه متغیرمربوطه دارای شکل تاب مثلثی میباشند.
جدول . 12پارامترهای تاب عضویت کارایی
کارایی
متغیر

پارامترهای تاب عضویت

شکل تاب

'ناکارا'

''trimf

][-1.2 0 1.2

'نیمه کارا'

''trimf

][0.3 1.5 2.7

'کارا'

''trimf

][1.8 3 4.2

شکل  10نیز بیانگر تواب عضویت متغیر خروجی میباشد که دارای سه وضعیت کارا ،نیمه کار
و ناکارا و برروی یک بازه 0تا  3میباشد .در صورتی که خروجی حاصل از سیستم فازی
طراحی شده در محدود نزدیک به  1.5قرار گیرد ،وضعیت تقریبا نیمه کارای شعبه را نشان
میدهد و هرچه این مقدار به سمت  3میرود ،بیانگر میزان کارایی شعبه دارد و برعکس هرچه
به سمت مقدار صار پیش میرود ،میزان ناکارایی شعبه را نشان میدهد.
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شکل . 10تواب عضویت ورودی کارایی

در ادامه در شکل  11و شکل  12دو مورد از نمودارهای سطح 15مربوط به خالقیت و نوآوری و
رضایت مشتریان در برابر کارایی و همچنین در برابر وفاداری مشتریان آمده است .این دو
شکل وضعیت دو متغیر را در ازای تغییرات در بازه خود در مقایسه با کارایی را نشان
میدهند .این دوشکل نشان میدهند که خالقیت و نوآوری میبایست در راستای رضایت
مشتریان و وفاداری مشتریان به کار گرفته شود تا موجبات افزایش کارایی را بهدنبال داشته
باشد.

شکل . 11نمودار سطح کارایی در ازای متغیر خالقیت و نوآوری در برابر رضایت مشتریان
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شکل .12نمودار سطح کارایی در ازای متغیر خالقیت و نوآوری در برابر وفاداری مشتریان

 -5سیستم خبره فازی طراحی شده
تبدیل مدل ماهومی به برنامه نرمافزاری به ناچار خطا را هم به همراه دارد .اگر این خطا در
محدوده قابل قبول باشد ،مدل نیز معتبر است؛ در غیر این صورت ،مدل نیاز به اصالح دارد
[ .]19برای تست مدل از روش تحلیل رفتار خروجیها استااده شده است .در این روش اندازه
تعدادی از متغیرها ورودی ثابت درنظر گرفته میشود ،سپس اندازه سایر متغیرها افزایش یا
کاهش داده میشود .در ازای افزایش و یا کاهش در ورودیها اندازه هر خروجی توسط
سیستم خبره محاسبه میگردد .از کنار هم قرار گرفتن این خروجیها ،رفتاری برای هر
خروجی شکل میگیرد .رفتار بهدست آمده تجزیهوتحلیل میشود .در صورتی که رفتار
خروجیها به ازای اینگونه تغییرات بر اساس ادبیات پژوهش و یا نظرات افراد خبره مورد تأیید
قرار گیرد ،اعتبار سیستم خبره نیز مورد تأیید قرار میگیرد و در غیر این صورت ،سیستم
خبره نیاز به اصالح دارد [ .]2برای هر دسته از ورودیها این کار انجام گرفت .خروجیها
عالوه بر محقق توسط افراد خبره و با ادبیات پژوهش نیز مقایسه شده و مورد تحلیل قرار
گرفته است و تحلیلهای حاصل صحت خروجیها را تأیید نمودهاند .در ادامه تعدادی از
تحلیلهای انجام شده نمایش داده شده است.
در شکل  13نیز نمایشی از قواعد سیستم طراحی شده در وضعیت نیمهکارایی است .نحوه
ارزیابی عملکرد شعب با استااده از این سیستم بدین صورت است که کاربر به قسمت نمایش
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قواعد سیستم رفته و سپس وضعیت هرکدام از متغیرهای ورودی را تعیین میکند .در پایان
خروجی سیستم ،وضعیت جایگاه شعبه مورد نظر را از نظر کارایی تعیین مینماید .شکل 13
نشان میدهد که در صورتی که شعبه از منظر رضایت مشتری خنثی ،وفاداری مشتری
متوسط ،ظاهر شعبه متوسط ،ثبات کارکنان متوسط ،کارایی حاصل از مقادیر مالی متوسط،
رضایت کارکنان خنثی ،خالقثیت و نوآوری متوسط ،ظاهر کارکنان متوسط باشد ،در نهایت از
منظر کارایی شعبه نیمهکارا خواهد بود.
شکل  14نیز نمونهای از یک شعبه ناکارا را نشان میدهد .این شعبه از منظر رضایت مشتری
تقریبا ناراضی ،از منظر وفاداری مشتریان کم ،ظاهر شعبه بد ،ثبات کارکنان تقریبا پایین ،از
منظر مقادیر مالی تقریبا پایین ،رضایت کارکنان تقریبا ناراضی ،میزان خالقیت و نوآوری
تقریبا کم و از نظر ظاهر کارکنان تقریبا نامناسب میباشد.

شکل . 13نمونهای از قواعد وضعیت نیمه کارایی در سیستمخبره فازی

شکل . 14نمونهای از قواعد وضعیت ناکارایی در سیستمخبره فازی
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شکل . 15نمونهای از قواعد وضعیت کارایی در سیستمخبره فازی

شکل  15نیز نمونهای از ورودیهای یک شعبه میباشد که وضعیت یک شعبه کارا را به خود
اختصاص داده است .شعبه مورد نظر از منظر رضایت مشتری تقریبا راضی ،از منظر وفاداری
مشتریان تقریبا زیاد ،ظاهر شعبه خوب ،ثبات کارکنان تقریبا باال ،از منظر مقادیر مالی تقریبا
باال ،رضایت کارکنان ،تقریبا راضی تا خیلیراضی ،میزان خالقیت و نوآوری تقریبا زیاد و از
نظر ظاهر کارکنان تقریبا مناسب میباشد.

-6بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به مطالعه یکی از موضوعات حوزه بانکداری ،یعنی ارزیابی عملکرد شعب بانک
پرداخته شده است .برای این منظور از قابلیتهای سیستمهای خبره فازی و تکنیکهای
دادهکاوی بهره گرفته شده است .مهمترین اهدافی که در این پژوهش دنبال شده است ،عبارتاند
از استخراج قوانین حاصل از دادههای شعب با استااده از الگوریتمهای دادهکاوی و همچنین
بهکارگیری دادههای فازی و سیستمهای خبره فازی .برای این منظور ابتدا به شناخت
متغیرهای مؤثر در ارزیابی شعب بانک بر اساس مطالعات گذشته و همچنین نظرات کارشناسان
و خبرگان امر پرداخته شد .سپس برای انجام پژوهش حاضر به جم آوری دادهها از یکی از
بانکهای ایرانی پرداخته شده است .بعد از انجام پیشپردازشهای الزم ،به اعمال الگوریتمهای
دادهکاوی بر روی دادهها پرداخته شد و در نهایت بر اساس قواعد موجود در دادهها که با
استااده از الگوریتمهای دادهکاوی استخراج شده به طراحی سیستم خبره فازی پرداخته شده
است .الگوریتم  c5.0نشان داد که مهمترین متغیرهای اثرگذاردر تحقیق ،عبارتاند از درصد
سپردههای مدتدار ،درصد سپردههای ارزان قیمت ،درصد حوالهجات و بروات ،درصد تعهدات
اسنادی ،درصد نسبت سود دریافتی به پرداختی ،درصد اعتبار اسنادی و ضمانتنامه صادره،
درصد تعداد کارتهای صادره ،درصد افزایش مشتریان ،درصد تعداد دستگاههای ،POS
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درصد درآمد به هزینه  ATMو درصد مانده سود سپردههای  .POSاز چالشهایی که در این
پژوهش محققین با آن مواجه شدهاند ،تهیه دادهها و همچنین استااده از الگوریتمهای مناسب و
استخراج مدلهای قابل استااده و مناسب برای نظام بانکی میباشد.
درخصوص پیشنهادات برای تحقیقات آینده قابل ذکر است که نتایج تحقیق حاضر بر مبنای
دادههای شعب یکی از بانکهای ایرانی تهیه شده است .لذا استااده از دادههای مختلف بانکی
جهت بررسی قابلیتهای مدل ارائه شده و همچنین مقایسه نتایج حاصل با دیگر روشهای
ارزیابی عملکرد شعب به محققین جهت پژوهشهای آینده توصیه میگردد .همچنین بررسی
جامعیت متغیرهای پژوهش و قوانین فازی استااده شده و همچنین بهکارگیری سایر
رویکردهای کیای که بتواند متغیرهای فازی را با دقت بیشتری مدلسازی نماید ،برای تحقیقات
آینده پیشنهاد میگردد.
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