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   هاي خودپردازدستگاهبراي یابی ي مکانهامدلتسهیل تجارت بانکی با بکارگیري 

 (مطالعه موردي: شعب بانک ملت در شهر بوشهر)

 ،*3 محمد حسین کبگانی ،2 خداکرم سلیمی فرد ،1 حمید شاهبندرزاده 

  ، ایرانبوشهر، گروه مدیریت، ، دانشگاه خلیج فارسیاراستاد 1
  ، ایرانبوشهر، گروه مدیریت، ، دانشگاه خلیج فارسیاراستاد 2

 دار مکاتبات)    ، ایران (عهدهبوشهر، گروه مدیریت، کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج فارس 3
  1394اردیبهشت: یرش،پذ1393بهمن، اصالحیه: 1393آذر: یافتدر یختار

 چکیده
ها به دلیل اهمیت روزافزون به گسترش و افزایش هاي خودپرداز بانکي دستگاهیابی بهینهها و خدمات موجود در شهر، توزیع و مکاناز میان کاربري

تاثیر عوامل مختلفی  تهاي خودپرداز تحآید. انتخاب بهترین مکان براي دستگاهمردم از موضوعات مهم به شمار می جمعیت شهرها، نحوه ارائه خدمات به
هاي به دنبال تعیین مکان مناسب دستگاه قرار دارد. این پژوهش فیک، رقبا، قوانین و مقررات، مجاورت با سایر تسهیالت شهري، نظام تراهمچون جمعیت

تحلیلی و با استفاده از روش  –اي که تمام تقاضاي مشتریان در سطح شهر بوشهر پاسخ داده شود. از اینرو این پژوهش توصیفی خودپرداز بوده تا به گونه
 را هاي مورد نظرات و مدلسازي ریاضی مکانـی تحقیق در عملیـهاي کمگیري از روشدر محیط فازي و همچنین با بهره گروهی تحلیل سلسله مراتبی

. نتایج دهدمیهاي مختلف مورد ارزیابی قرار بندي آنها، این مناطق را از نظر معیارهاي خودپرداز تعیین نموده و ضمن اولویتستگاهجهت استقرار د
ها مناسب نبوده و عمال برخی هاي خودپرداز بانک ملت در سطح شهر بوشهر، الگوي پراکندگی این دستگاهضمن استقرار دستگاهکه دهد پژوهش نشان می

. بنابراین با بکارگیري روش تحلیل باشند)دستگاه در سطح بوشهر فعال می 21(در حال حاضر تعداد  ندهاي الزم برخوردار نیستها از کاربريز این دستگاها
کداري، یازده در محیط فازي و همچنین ترکیب نتایج خروجی آن با روش تخصیص خطی و استفاده از نظرات کارشناسان حوزه بان گروهی سلسله مراتبی

ها داشته بندي گردید تا تمام نقاط شهر بوشهر تحت پوشش قرار گیرند و شهروندان دسترسی راحت و سریع به این دستگاهمنطقه شناسایی و اولویت
  باشند.

  

  .هاي خوپرداز، مدلسازي ریاضی، محیط فازي، بانکیابی، دستگاهمکانواژگان کلیدي: 

  مقدمه-1
  سازي کالسیک به شماریابی تسهیالت از جمله مسائل بهینهمسائل مکان

آید که داراي کاربردهاي زیادي، به ویژه در حوزه صنایع خدماتی است. می 
یابی بعضی از نقاط مثل پمپ بنزین، توان در مکاننمونه این کاربردها را می

 .]9[ي پلیس و ... مشاهده کرد ها ایستگاهمراکز درمانی، انبار، 
، یافتن محل مناسب براي در این زمینه باید به آن توجه نموداي که اما نکته

اینگونه مراکز است. این مسئله هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی 
توان  می هاي خدماتی و تولیدي است. به عبارت دیگرگیر سازمانگریبان

هاي استقرار مناسبی هستند که ها درگیر انتخاب محلگفت که تمام سازمان
  1هاي دراز مدت آنها را تامین کند.به بهترین وجهی هدف

از طرف دیگر با توجه به رشد روز افزون جمعیت شهرها و با توجه به 

                                                             
* mohammadhossein.kabgani@gmail.com 

  مند شدن از خدمات عمومی به ویژه نیازهایی که این افراد براي بهره
نتخاب مکان مناسب و تعداد بهینه این ها دارند، این امر ضرورت ابانک

در جهت گسترش صنعت  هاکه امروزه یکی از مهمترین ابزارها را دستگاه
کند. عالوه بر موضوعات ذکر شده در باال، کمبود بانکداري است روشن می

ها از طرف یابی درست براي این دستگاههاي خوپرداز و عدم مکاندستگاه
توان در اکثر نقاط کشور مشاهده کرد ریبا میتقرا ها بعضی از شعب بانک

منافعی که استفاده رغم فواید و که این امر منجر به این شده است که علی
و این خود شود د، بعضا موجب نارضایتی مردم نها داراز این دستگاه

ي عمومی مثل ها ها در سطح رسانهبرخالف تبلیغاتی است که این بانک
   دهند.انجام می یو و ...تلویزیون و راد
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  هاي پیشینبازبینی پژوهش-2

ها و همچنین تعداد آنها با هدف امروزه تعیین دقیق مکان بهینه سازمان
کسب مزیت رقابتی و جذب هر چه بیشتر مشتري، اهمیت بسیار زیادي 

کارهاي پژوهشی جدي صورت  رده است و محققین نیز در این رابطهپیدا ک
اهمیت یافتن مکان مناسب براي یک بانک به  امروزه در این راستا،اند. داده

باشد عنوان یکی از مهمترین مراکز خدماتی که با افراد جامعه در ارتباط می
  گردد.هاي خودپرداز امري ضروري محسوب میو به تبع آن دستگاه

و یا و مراکز)  ، تجهیزاتهایابی ساختمان (مکان یابی مراکزمکان
را انتخاب مکان براي یک یا چند مرکز، با در نظر گرفتن  ي کاريها ایستگاه

اي  که هدف ویژه اي  گونه دانند، به هاي موجود می سایر مراکز و محدودیت
تواند هزینه حمل و نقل، ارائه خدمات عادالنه به  بهینه شود. این هدف می

  ].18[ مشتریان، در دست گرفتن بزرگترین بازار و غیره باشد
ها بسیار یابی براي تأسیس بانکالعات مکانمط طور گسترده، از دیرباز به

توان به مطالعات افرادي میگرفته است، در این راستا  می مورد استفاده قرار
) و 1987( 4و زابریسکی 3)، بل1999( 2و ماریسون 1راشل ابرین ؛همچون

با توجه به ماهیت بانک و قوانین  ].16[ ) اشاره نمود1974( 5سونن
و ورشکستی و  ي عملیاتیهاها سعی در کاهش هزینهبانکداري، اغلب بانک

 مروزه تعیین مکان مناسب بانکااز اینرو ]. 20[هاي بانکداري دارند بحران
در عرصه کسب و کار به شمار می ترین عوامل موفقیت آنیکی از کلیدي

اختصاص یک مکان مناسب براي کننده براي آید. از مهمترین عوامل تعیین
گذاري، میزان سرمایهتوان به عواملی همچون: رشد نرخ بانک می شعب

  هاي عملیاتی نقاط بالقوه توجه نمود.دسترسی آسان و هزینه رقابت،
 -توان بیان داشت که این موضوع اغلب از منظر اقتصادي از اینرو می

 9داراي ماهیتی بدون تعریف 8و عوامل رفتاري 7، عوامل جمعیتی6اجتماعی
تواند نقش بسیار مهمی را در . این انتخاب می]15[ باشدمی 10و فازي

میزان سودآوري بانک در سه مورد داشته باشد. ابتدا، شعب جدید یک 
تواند براي مشتریان نسبت به شعب موجود به راحتی قابل بانک می

تواند دلیل مناسبی براي تغییر بانک توسط دسترس باشد که این خود می
تواند از اینرو تعیین مکان مناسب براي یک بانک می .]12[مشتریان گردد 

هاي موجب افزایش مشتریان آن گردد که این خود موجب افزایش سپرده
شود. دوم، مکان مناسب براي شعب یک بانک ممکن موجود در بانک می

ائه خدمات مالی و اعتباري در منطقه یک است باعث ایجاد همپوشانی در ار
منطقه تجاري با سایر رقباي بالقوه گردد که این امر نیز باعث افزایش سهم 

شود. سوم، تصمیم مناسب درباره مکان یک بازار براي موسسه در آینده می

                                                             
1 . Rachel O’brien 
2 . Morrison 
3 . Bell 
4 . Zabriskie 
5 . Soenen 
6 . Socio-economic 
7 . Demographic, 
8 . Behavioral factors 
9 . ill-defined 
10.Fuzzy  

ر روي ند باعث سهولت و کاهش فشار مالی بتواموسسه تجاري و بانک می
که انتخاب مکان مناسب براي شعب یک بانک  چرا ؛هاي بانک گرددفعالیت

 11هاي اجارهگذاري از قبیل هزینههاي سرمایهتواند موجب کاهش هزینهمی
  .]15[گردد  12ها و مالیات دارایی

انجام شد، وي بیان کرد  1999در سال  13در پژوهشی که توسط ویلسون
صنایع بانکداري ترین تسهیالت در ها از مهمهاي خودپرداز بانککه دستگاه

اند، به ها پدیدار شدهسال پیش که این دستگاه 35شوند. از  می محسوب
اند. افزایش توان گفت که چهره بانکداري را دگرگون ساختهت میجرأ

که تعدادي حدود  1981پرداز در آمریکا از سال هاي خودتعداد دستگاه
اه در سال دستگ 150000دستگاه بوده است به تعدادي بیش از  25000
تواند اهمیت و ضرورت پژوهش در  می ] که این موضوع21[ رسید 1999

  این حوزه را توجیه نماید.
هاي خودپرداز به عنوان یکی از ابزارهاي رقابتی در امروزه از شبکه دستگاه

هاي جمالی به مجلهگردد. با نگاهی ااي استفاده میها به طور گستردهبانک
ها گردد که بانکهاي موجود، آشکار میشعبات بانکها و مالی، روزنامه

-اي را بر روي دسترسی آسان مشتریان به شبکه دستگاهتبلیغات گسترده
استفاده زیاد از  15و پادیال 14به اعتقاد ماتیوساند. هاي خودپرداز انجام داده

ها به دو دلیل میههاي موجود در این شبکها و حجم سپردهاین دستگاه
توانند در مواقع ها میکه این دستگاه ابتدا، دسترسی راحت و آسانیباشد: 

هاي ه بین دستگاهضروري به وجه نقد فراهم آورند و دوم، اینکه رقابتی ک
 گذاران، این امکان را براي سپردههاي مختلف به وجود داردخود پرداز بانک

گاهدست کند که به طور همزمان از منافع حاصل از دسترسی بهفراهم می
هاي رقیب گذاري که توسط بانکخ سود سرمایههاي خودپرداز بانک و نر

  ].14[ شود، بهرمند گردندپرداخته می
در هنگام استقرار یک شعبه بانک یا دستگاه خودپرداز عوامل متعدد 

گیرند. موقعیت مکانی، قیمت زمین، کیفیت مسیر، موردتوجه قرار می
هاي توسعه و خدمات ، امنیت، طرحها و مراکز شهردسترسی به قطب

 هايو شعبات سایر بانک و دستگاه هاو همچنین نزدیکی به سازمان پیرامونی
از اهمیت برخوردار است. به منظور  و مراکز خرید هاخودپرداز این بانک

یابی این دسته از خدمات الزم است تا شناسایی معیارهاي مرتبط با مکان
مشتریان و  16تاثیرگذار بر الگوي رفتار فضایینخست اصول و مفروضات 

مدیران سازمان مرتبط را مورد توجه قرار داد. لذا الگوهاي رفتار فضایی را 
اي از روابط رفتاري که بر اساس آن یک مشتري با هدف مجموعه توان،می

رود و یا یک شرکت بر اساس آن دریافت خدمت به سراغ یک تسهیل می
  ].2[ پردازد، بیان کردد در محلی میي خدمات خوبه ارائه

 خودپرداز از دیگر عواملی که براي تعیین مکان مناسب براي این دستگاه
هاي شود، نقش و میزان اهمیتی است که دستگاهدر نظر گرفته می

                                                             
11. leasing costs 
12 . property taxes 
13 . Wilson 
14 . Matutes 
15 . Padilla 
16 .Spatial Behavior Pattern 
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و  2هادر تبادل الکترونیکی داده 1سازمانیهاي درونخودپرداز به عنوان سیستم
، 5و مراکوس 4، زرواس3به زعم کالکسیلوس]. 13[ انتقال وجه نقد دارد

 ].10[ باشد می این دستگاه از اهمیت باال برخوردارامنیت شبکه و پشتبانی 
ها براي استقرار یک دستگاه از سوي دیگر، یکی از عواملی که امروزه بانک

 پرداخت هزینه براي هر تراکنشکنند خودپرداز در یک نقطه توجه می
ي ناشی از گسترش شبکه دستگاهها ههزینبخشی از باعث جبران  است که

 ].8[شود شده توسط بانک به مشتریان میخدمات ارائه هاي خودپرداز و 
هاي اي از معیارهاي الزم جهت استقرار دستگاه، خالصه)1(در جدول

  خودپرداز نشان داده شده است.
  

  هاي خودپرداز م جهت استقرار دستگاهزاي از معیارهاي ال: خالصه)1(جدول 
  نویسنده  سال  عوامل  مرجع

  اسچارگراسکو  2003  عملیاتی ها هزینه  ]20[
 مین  1989  عوامل رفتاري  ]15[

  مین  1989  عوامل جمعیتی  ]15[
 مین  1989  عوامل اقتصادي اجتماعی  ]15[

]12[  
سهولت در دسترسی به 

ي خودپرداز و سایر ها دستگاه
  تسهیالت شهري

  کرامر 1971

]14[  
سهولت در دسترسی به 

ي خودپرداز و سایر ها دستگاه
  تسهیالت شهري

1994 
ماتیوس و 
  همکاران

]14[  
در نظر گرفتن سهم بازار و سایر 

  رقبا
1994 

ماتیوس و 
  همکاران

]2[  
 کیفیت مسیر، امنیت انتظامی،

 دسترسی به مراکز دولتی،
  ها بیمارستان و فروشگاه

  الفت و همکاران 1389

]13[  
تبادل الکترونیکی سرعت در 

  و وجه نقد ها داده
  کافمن 1994

]10[  
کارایی و امنیت در مسیر انتقال 

  ها داده
2000 

کالکسیلوس و 
  همکاران

]8[  
پرداخت هزینه براي هر تراکنش 

  (کارمزد)
  دانز و همکاران 2006

  
  
  
  
  

                                                             
1 . Interorganizational systems 
2 . Electronic data interchange 
3 . Kaloxylos 
4 . Zervas 
5 . Merakos 

  تعریف مسأله و بیان مدل پژوهش -3
یک تسهیل عمومی در خصوص تعیین عوامل موثر در جهت استقرار 

مطالعات مختلفی انجام شده و عوامل متعددي در متون مختلف بیان 
گردیده است. اما از یک سو تعیین عوامل اثرگذار جهت انتخاب مکان 

گردد و از مناسب براي استقرار دستگاه خودپرداز امري دشوار محسوب می
خودي سوي دیگر مطالعه اندکی که در این مورد صورت گرفته است، به 

هاي کشور کمتر از دالیل علمی جهت خود موجب شده است که بانک
  هاي خودپرداز خود استفاده کنند.قرار دستگاهتاس

هایی که با بندي آنچه در متون مختلف ارائه شده و طی مصاحبهاما از جمع
توان به چهار معیار اصلی متخصصین حوزه بانکداري صورت گرفته است می

هاي موجود در منافع اقتصادي، استراتژي رقابتی با سایر بانککه عبارتند از 
موجود جهت استقرار این  هايسطح شهر، پوشش تراکمی و زیرساخت

ها اشاره نمود. بدیهی است که هرکدام از این معیارها داراي زیر دستگاه
  نشان داده شده است. باشند که در جدول زیر می معیار نیز
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  استقرار دستگاه خودپرداز): دسته بندي معیارهاي انتخاب مکان مناسب جهت 2جدول(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  هاي خودپرداز بانک ملت در شهر بوشهروضع موجود دستگاه -4

مواجه با ناهماهنگی در توزیع  وشهر نیز بنا بر ساختار خاص خودهر بش
هاي اولیه تأسیس خود باشد. بانک ملت در سالمی هاي مختلفکاربري

اقدام به گسترش شعب خود در سطح شهر بوشهر نموده است که با ورود 
ها به سیستم موجب باال رفتن عملکرد بانک شده است. در این دستگاه

دستگاه خودپرداز بانک ملت در شهر بوشهر موجود  21حال حاضر تعداد 
در سطح شعب این بانک  12ها در کنار دستگاهباشد که تعدادي از این می

ها نیز با توجه به نیاز قرار گرفته است و تعدادي از این دستگاهشهر 
هاي در نظر گرفته توسط بانک ملت در کنار ها و استراتژيسازمان

  ها قرار گرفته است. ها و مراکز تجاري و سازمانفروشگاه
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  بوشهر هاي خودپرداز موجود در شهرها و تعداد دستگاهمکان : گزارشی از)3(جدول 
  تعداد  مکان

  12  شعب موجود در شهر
  تعداد  سازمان 

  1  هاي استان بوشهراداره کل فرودگاه
  1  ادارا کل نوسازي مدارس

  2  نیروگاه اتمی بوشهر
  1  اداره کل تربیت بدنی

  1  دانشگاه پیام نور
  1  بوشهراداره کل بهزیستی استان 

  1  بیمارستان فاطمه زهرا (س)
  1  دانشگاه علوم پزشکی

  21  جمع

  
   

  معیارکد         زیر معیار  کد  نحوه به دست آوردن دسته بندي
푆  بازبینی ادبیات پیشین     افزایش درآمد کارمزد 

  
C1  
دي 

صا
 اقت

افع
من

  

푆  مصاحبه و بازبینی ادبیات پیشین   افزایش سرعت گردش پول 
푆  مصاحبه و بازبینی ادبیات پیشین   کردن هزینه نقل و انتقاالت بانکیحداقل  
푆  مصاحبه و بازبینی ادبیات پیشین   میزان بودجه الزم براي خرید دستگاه خودپرداز 

푆  بازبینی ادبیات پیشین    نزدیک بودن به شعب بانک خودي 
  
C2  
  

ی 
قابت

ي ر
راتژ

است
ک

 بان
ایر

ا س
ب

  ها 

푆  بازبینی ادبیات پیشین   رقیبنزدیک بودن به شعب بانک  
푆  بازبینی ادبیات پیشین   ي خوديها ي خودپرداز بانکها نزدیک بودن به دستگاه 
푆  بازبینی ادبیات پیشین   ي زقیبها ي خودپرداز بانکها نزدیک بودن به دستگاه 

푆  مصاحبه و بازبینی ادبیات پیشین     ي خالیها ATMحداقل کردن مسافت تا  
  
C3  
می  

راک
ش ت

وش
پ

  

푆  بازبینی ادبیات پیشینمصاحبه و    ها معابر عمومی و بزرگراه نزدیکی به خیابان، 
푆  مصاحبه و بازبینی ادبیات پیشین   ي دولتی و خصوصیها نزدیکی به ادارات و سازمان 
푆  مصاحبه و بازبینی ادبیات پیشین   ها نزدیکی به مراکز خرید و فروشگاه 

푆  مصاحبه با خبرگان حوزه بانکداري     نیروي کار متخصص 
C4  
ت 

اخ
رس

زی
ها 

ي 
جود

مو
  

푆  مصاحبه با خبرگان حوزه بانکداري   پهناي باند الزم 
푆  مصاحبه و بازبینی ادبیات پیشین   امنیت شبکه 
푆  مصاحبه و بازبینی ادبیات پیشین   امنیت انتظامی 



69-81) 1394( 21 مجله مدیریت توسعه و تحول  

73  

با توجه به میزان رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و از سوي دیگر 
افزایش تقاضا براي استقرار این دستگاه، مسئوالن این بانک در نظر دارند 

این رو  ها را در سطح شهر مستقر نمایند تا ازکه تعدادي از این دستگاه
ها ضمن پوشش تقاضا بتواند مزیت رقابتی خود را در مقابل سایر بانک

گردد، ابتدا با مشاهده می )1شکل (حفظ نمایند. از اینرو همانگونه که در 
هاي خودپرداز بر روي نقشه شهر هاي فعلی دستگاهمشخص نمودن مکان

ه هاي سفید رنگ) و ضمن در نظر گرفتن همپوشانی کبوشهر (خانه
هاي موجود در تواند با سایر بانکهاي خودپرداز بانک ملت میدستگاه

هاي پیش در نظر گرفتن محدودیتبا سطح شهر داشته باشد و همچنین 
نقطه در  ید و استقرار دستگاه خودپرداز، یازدهروي این بانک براي خر

نقطه  گردید. باید بیان داشت که این یازدهسطح شهر بوشهر شناسایی 
رغم دارا بودن شرایطی گیرد که علیمی قی از سطح شهر را در برمناط

همچون جمعیت مورد نیاز، نزدیکی به خیابان و نزدیکی به مراکز خرید و 
اند. بنابراین با در نظر بهره بودهها بیها از وجود این دستگاهفروشگاه

هاي گرفتن جمعیت و سایر شرایط موجود و همچنین وجود دستگاه
یابی این شود که توجه به مکانها چنین نتیجه میداز سایر بانکخودپر

هاي علمی جهت تعیین این نقاط ها و همچنین استفاده از روشدستگاه
یابی آنها به دقت شود که باید مطالعات مکانامري ضروري محسوب می

  انجام شود. 

 
  ي خودپرداز فعلیها : محدوده مورد مطالعه، دستگاه)1( شکل

  
  روش شناسی پژوهش -

هاي مورد نظر هاي معتبر پیشین از منظر شاخصپس از بازبینی پژوهش
هاي خودپرداز، اقدام به معرفی مدل مفهومی جهت استقرار دستگاه

سنجی هر پژوهش شده است و این پژوهش با ارائه مدلی در پی اهمیت

باشد. اما هاي خودپرداز مییک از معیارهاي الزم جهت استقرار دستگاه
 باشد.یابی میاي که در اینجا باید به آن توجه نمود ماهیت مسائل مکاننکته

 NP-Hardهاي خودپرداز جز مسائل بسیار پیچیده و یابی دستگاهمکان
ي صورت گرفته ها ]. در اغلب پژوهش6آید [یابی به شمار میمسائل مکان

شده ئل پیشنهاد یی که براي حل این مساها یابی، روشدر زمینه مکان
 هايروش -2 1هاي قطعیروش -1شوند :  می است به دو دسته تقسیم

  ].17[ 2ابتکاري
مدلسازي ریاضی به دنبال  - از اینرو در این پژوهش، با رویکردي کمی

هاي خودپرداز شعب بانک ملت تعیین مکان مناسب جهت استقرار دستگاه
گیري ون تصمیمبکارگیري فندر سطح شهر بوشهر بوده تا بر این اساس با 

سنجی از چندین متخصص و مدیران حوزه بانکداري شاخصه و با نظر چند
کند. بدین در فضاي کاري شهرستان بوشهر، هدف ارزیابی را محقق می

به  3ک تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازيیمنظور ابتدا با استفاده از تکن
معیارهاي موجود از نظر یک از معیارها و زیر سنجی هردهی و اهمیتوزن

متخصصین پرداخته شده و در نهایت پس از دریافت نظرات خبرگان و 
ادغام این نظرات با یکدیگر (به دلیل تفاوت در نظرات)، با روش تخصیص 

هاي مورد نظر بندي مکانکه در ادامه بیان خواهد شد، به اولویت 4خطی
هاي یافته MATLAB پرداخته شده است و بعد با استفاده از نرم افزار

  این مساله را استخراج گردیده است.

  روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازي .1-5
این روش بر اساس تحلیل مغز انسان براي مسائل پیچیده و فازي ارائه 

در  "5ساعتی -ال -توماس"گردیده است. این روش توسط محققی به نام 
کند: یکی فازي تعریف میبیان شد. او دو نوع فازي بودن را  1970دهه 

ها و دقت و دیگري فازي بودن در معنی که وابسته بودن در درك پدیده
  ]. 1باشد [ها میبه عملکرد پدیده

  اعداد فازي .5-1-1
منطق فازي مبنی بر استدالل با مجموعه فازي است. مجموعه فازي 

او از منطق چندمقداري  .زاده ارائه گردید توسط ماکس بلک و علی لطفی
در این پژوهش از منطق  ].3[استفاده کرد   ویچ براي مجموعه لوکاسیه

ها و  معیاربراي بیان مقایسات زوجی بین زیر فازي و اعداد مربوط به آن
آمده است استفاده شده است.  )4(ها همانطور که در جدول  معیار

فازي مثلثی در  هاي مقیاسکنید  همانطور که در این جدول مالحظه می
  ].11,7[هاي فازي مثلثی معکوس قرار دارند  مقابل مقیاس

  
  
  

                                                             
1. Exact algorithms 
2. heuristics algorithms 
3. Fuzzy Group Analytic Hierarchy Process 
4. linear Assignment 
5. Thomas L. Saaty 
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  هاي زبانی براي مقایسات زوجی و معادل فازي آنهامقیاس ):4(جدول 
مقادیر زبانی براي 

 مقایسات زوجی
هاي  مقیاس  

 فازي مثلثی
هاي فازي مثلثی  مقیاس

 معکوس
)1،1، 1( ترجیح یکسان  )1 ،1 ،1(  

نسبتاً مرجحیکسان تا   )3 ،2،1( )1 ،5/0 ،333/0(  

)3،2، 4( نسبتاً مرجح  )5/0 ،333/0 ،25/0(  

)4،3، 5( نسبتاً مرجح تا قویا مرجع   )333/0 ،25/0 ،2/0 (  

)5،4، 6( قویا مرجح   )25/0 ،2/0 ،166/0(  

)142/0، 166/0، 2/0(  )6،5، 7( قویا مرجع تا بسیار قوي مرجح   

)125/0، 142/0، 166/0(  )7،6، 8(  ترجیح بسیار قوي  
)111/0، 125/0، 142/0(  )8،7، 9(  بسیار تا بی اندازه مرجح  

)111/0، 111/0، 125/0(  )9،8، 9(  بی اندازه مرجح  
  

باید توجه داشت که حاصل ضرب دو عدد فازي مثلثی یا معکوس یک 
 عدد فازي مثلثی، دیگر یک عدد فازي مثلثی نیست و این روابط فقط 

 

)1,1,1(
111

1
1 lmu

M  )1,1,1( و
222

1
2 lmu

M 

)1(
 

 

تقریبی از حاصل ضرب واقعی دو عدد فازي مثلثی و معکوس یک عدد 
کنند. فازي مثلثی را بیان می  

ي ماتریس مقایسات زوجی، ارزش  ها براي هر یک از سطر EAدر روش 
Sk گردد:که خود یک عدد فازي مثلثی است به صورت زیر محاسبه می  

)2            (푆 = ∑ 푀 ×	 ∑ ∑ 푀  
  
  

ها و به ترتیب نشان دهنده گزینه  jو  iبیانگر شماره سطر و  kکه در آن 
ها باید درجه بزرگی  Skروش پس از محاسبه  در این باشند.ها میشاخص

دو عدد فازي  M2و  M1آنها را نسبت به هم بدست آورد. به طور کلی اگر 
  به صورت زیر تعریف  M2بر  M1مثلثی باشند، درجه بزرگی 

  شود:می








)()(
1)(

2121

21

MMhgtMMV
MMV

 )3((              

   
  

  مشابه استداللی که در بند قبل صورت گرفت، داریم:

)4      (
)()(

)()(
1221

21
21 mmlu

luMMhgt





  اي چانگروش تجزیه و تحلیل توسعه .5-1-2
) EA اي (روش دیگري تحت عنوان روش تحلیل توسعه 1996در سال 

مورد استفاده در  دتوسط یک محقق چینی به نام چانگ ارائه گردید اعدا
این روش، اعداد مثلثی فازي هستند. در ادامه به تشریح روش محاسبه 

 EAفازي بر اساس روش  گروهی فرآیند تحلیل سلسله مراتبیها در وزن
براي اعداد اعداد فازي، کوچکترین عناصر اول و میانگین  .]4[پردازیم می

عناصر میانی و بیشترین مقدار عناصر آخر را به عنوان عدد فازي ادغامی 
  ].19گیرند [در نظر می

ی دیگر نیز از عدد فازي مثلث kمیزان بزرگی یک عدد فازي مثلثی از 
  آید:رابطه زیر بدست می

)5()(...),(),...,( 12121 kk MMandVandMMVMMMV   
  

ها در ماتریس مقایسات زوجی به همچنین براي محاسبه وزن شاخص
  کنیم:صورت زیر عمل می

푤 (푥 ) = 푚푖푛{푉(푆 ≥ 푆 )}  
)6(  
  

  :1فازي گروهی ها در فرایند تحلیل سلسله مراتبیمحاسبه وزن
را در نظر  M2=(L2,m2,u2)و  M1=(L1,m1,u1)دو عدد فازي مثلثی 

    بگیرید. آنگاه:

                                                             
1  .  Fuzzy AHP 

  ها به صورت زیر خواهد شد:بنابراین بردار وزن شاخص

)7                  (푤 = [푤 (푥 ), 푤 (푥 )	, … , 푤 (푥 )]     

براي موزون نمودن  فازي است. AHPکه همان بردار ضرایب غیر موزون 
  این ماتریس نیز کافی است از فرمول زیر استفاده کنیم:  

   )8                                                             (푤 =
∑

  

  
 روش تبدیل اعداد فازي به قطعی (روش مرکز ناحیه)  .5-1-3

سازي عدد فازي روش مرکز ناحیه است که طرز روش دیگر براي قطعی
  .]4[ به صورت زیر است M=(a,b,c)محاسبه آن براي عدد فازي 

)9   (aabacCA 



3

  M: مرکز ناحیه عدد مثلثی )()(

  مطالعه موردي و تدوین مدل ریاضی -6

ها در این مقاله خود به دو  بندي شاخص رتبه مراحل مربوط به ارزیابی و
یک  شناخت و محاسبه اهمیت و وزن هر -1 شود: تقسیم می بخش عمده

معیارها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی از معیارها و زیر
هاي  بندي مکانرتبهسازي ریاضی در کاربرد مدل -FGAHP (2فازي (

برحسب مدل تخصیص خطی با استفاده از  گانه تعیین شدهیازده

m  اگر  ≥ mباشد 

 در غیر این صورت

k = 1 , 2 , … , n , 
k≠ 푖 
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در ). FGAHPفازي ( گروهی یل سلسله مراتبیهاي فرآیند تحل خروجی
  ، تعداد افراد مورد استفاده در این پژوهش نشان داده شده است.)5(جدول 

   : تعداد کارشناسان مورد استفاده در این پژوهش)5(جدول 
  تعداد  سمت

  1  مدیر بخش انفورماتیک
  4  مدیران شعب

  
خبرگان حوزه بندي نظرات  سنجی به عمل آمده بر اساس جمعطی نظر

در جدول  بانکداري ماتریس مقایسات زوجی معیارهاي اصلی نسبت به هم
نشان داده شده است. از سوي دیگر در این پژوهش سعی شد که از  )6(

کدام از  گیري، نسبت به هر هر یک از افراد با استفاده از روش رتبه
صورت گانه با توجه به معیارهاي بیان شده نظرسنجی هاي یازده مکان

  است. نشان داده شده )10ر جدول (گیرد، که نتایج آن د

  روش تخصیص خطی .6-1 
ازات آنها از ي مفروض از یک مسأله بر حسب امتی ها در این روش گزینه

ها از طریق بندي شده و سپس رتبه نهایی گزینههر شاخص موجود رتبه
ها) یک پروسه جبران خطی (به ازاي تبادالت ممکن در بین شاخص

به مقیاس اي است که نیازي گونهه پروسه حل ب مشخص خواهد شد.
هاي کیفی و کمی نخواهد بود. به عبارت دیگر این درآوردن شاخص

 هايها از گزینهالگوریتم رتبه نهایی یک گزینه را با توجه به سایر رتبه بندي
  ].1نماید [ها) مشخص میبه ازاي تبادالت موجود از شاخصدیگر (
  نماییم:به صورت زیر استفاده می LPسازي یک منظور از مدل بدین

)10           (

1,0

,...,2,1;1

,...,2,1;1

:.

.:max

1

1

1 1
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  ماتریس مقایسات زوجی معیارهاي اصلی نسبت به هم براساس ادغام نظرات کارشناسان  :)6(جدول 

C4  C3  C2  C1    
87/0  53/0  39/0  61/0  37/0  27/0  87/0  61/0  49/0  1  1  1  C1 
1  76/0  64/0  61/0  37/0  27/0  1  1  1  06/2  65/1  15/1  C2  
70/2  05/2  32/1  1  1  1  74/3  71/2  65/1  74/3  71/2  65/1  C3  
1  1  1  76/0  49/0  37/0  56/1  32/1  1  57/2  89/1  15/1  C4  

 
  

هاي بیان اي چانگ، طبق فرمولتجزیه و تحلیل توسعها با رویکرد ابتد
، اهمیت هر یک از معیارها و زیرمعیارها را براي مدل مفهومی شده

  
پژوهش محاسبه گردیده که به دلیل باال بودن حجم محاسبات، فقط 

  ) در این مقاله آورده شده است:8و  7(جداول  جداول نهایی
 

  
  (با رویکرد چانگ) معیارهاي انتخاب مکان مناسبرتبه بندي  ):7(جدول 

  رتبه  وزن    کد معیار   ها ویژگی
퐶  منافع اقتصادي    017000495/0  4  

퐶  هااستراتژي رقابتی با سایر بانک    16282089/0  3  
퐶  پوشش تراکمی    550365699/0  1  

퐶  ي موجودها زیرساخت    269812915/0  2 
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بنـدي  یز با رویکرد چانگ رتبهدر ادامه کلیه زیرمعیارهاي مدل مفهومی ن
  :اندآورده شده )8(اند، که در جدول شده

  
انتخاب مکان مناسـب جهـت    رتبه بندي معیارهاي تفکیک شده ):8( دولج

  چانگ)(با رویکرد  (زیرمعیارها) دستگاه خودپردازاستقرار 

نکتـه دیگــري کــه در ایــن مرحلــه بایـد بــه آن توجــه نمــود بررســی پایــایی   
باشـد. از اینـرو بـراي هـر      مـی  و محاسبه نرخ ناسـازگاري آن  ها پرسشنامه

ناسازگاري ماتریس تصمیم استخراج شده طبق نظر خبرگان، بایستی نرخ 
محاسبه گردد، تا مشخص شود که آیا بـین مقایسـات زوجـی، سـازگاري     

تصـمیم  هـاي  وجود دارد یا خیر. در جدول زیر نـرخ ناسـازگاري مـاتریس   
شـود کـه نـرخ    معیارها و زیر معیارهـا نشـان داده شـده اسـت. مالحظـه مـی      

 .باشداست که مقداري قابل قبول می 1/0 ها زیر ناسازگاري تمام ماتریس

  
  معیارهاهاي تصمیم معیارها وزیرنرخ ناسازگاري محاسبه شده ماتریس ):9( جدول

  
  هاي بندي مکانات مربوط به نظرسنجی درباره رتبهاطالعهمچنین 

  زیرمعیارهاي تعیین شده به قرار زیر است:گانه براساس یازده

 

کد   ها ویژگی
  زیرمعیار

رت  وزن
  به

푆  افزایش درآمد کارمزد  019350171/0  12  
푆  افزایش سرعت گردش پول  049820141/0  10 

حداقل کردن هزینه نقل و انتقاالت 
  بانکی

푆  093715834/0  6  

میزان بودجه الزم براي خرید دستگاه 
  خودپرداز

푆  007118804/0  15 

푆  بانک خودينزدیک بودن به شعب   055643789/0  9  
푆  نزدیک بودن به شعب بانک رقیب  0054206560/0  16  

ي خودپرداز ها نزدیک بودن به دستگاه
  ي خوديها بانک

푆  
069580893/0  

8  

ي خودپرداز ها نزدیک بودن به دستگاه
  ي زقیبها بانک

푆  
032175552/0  

11  

ي ها ATMحداقل کردن مسافت تا 
  خالی

푆  
008758842/0  

13  

نزدیکی به خیابان،معابر عمومی و 
  ها بزرگراه

푆  
097490924/0  

5  

ي ها نزدیکی به ادارات و سازمان
  دولتی و خصوصی

푆  
167005414/0  

2  

푆  ها نزدیکی به مراکز خرید و فروشگاه  27711052/0  1  
푆  نیروي کار متخصص  007490054/0  14  

푆  پهناي باند الزم  82311432/0  7  
푆  امنیت شبکه  154350916/0  3  

푆  امنیت انتظامی  099740802/0  4  

نرخ   ي تصمیمها ماتریس
  )푰푹ناسازگاري(

مقایسات زوجی معیارهاي انتخاب مکان  ماتریس تصمیم 
 براي دستگاه خودپرداز 

0559075/0  

ماتریس تصمیم مربوط به مقایسات زوجی زیر معیارهاي 
 منافع اقتصادي

0833545/0  

ماتریس تصمیم مربوط به مقایسات زوجی زیرمعیارهاي 
  ها استراتژي رقابتی با سایر بانک

0778432/0  

ماتریس تصمیم مربوط به مقایسات زوجی زیرمعیارهاي 
 پوشش تراکمی

0600297/0  

ماتریس تصمیم مربوط به مقایسات زوجی زیرمعیارهاي 
 ي موجودها زیرساخت

0719657/0  
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  بر اساس زیرمعیارهاي مدل مفهومی گانههاي یازدهبندي مکان: رتبه)10(جدول 
    زیر معیار

S16  S15  S14  S13  S12  S11  S10  S9  S8  S7  S6  S5  S4  S3  S2  S1  نام مکان  
 (X1) خیابان انقالب  1  1  9  11  9  4  2  2  3  1  6  1  1  3  3  1

  (X2) خیابان لیان  2  2  8  10  11  2  1  3  2  2  7  2  2  1  2  2
  (X3)خیابان سنگی   3  3  7  9  10  1  3  4  1  3  1  3  3  2  1  3
  (X4)منطقه بهمنی   5  5  10  7  8  5  7  5  6  7  8  6  5  4  6  5
  (X5) خیابان بهشت صادق  7  7  6  6  6  7  4  7  5  6  3  5  6  6  5  6
  (X6)خیابان مطهري   4  4  5  8  7  3  5  1  4  4  2  4  4  5  4  4
  (X7)خیابان طالقانی   8  8  2  1  5  6  9  6  8  9  4  9  7  8  8  7
  (X8)خیابان شهید چمران   9  9  1  2  1  8  8  9  9  8  9  8  10  10  9  10
  (X9)منطقه سبزآباد   10  10  3  3  2  10  10  11  10  11  10  10  11  9  10  11
  (X10)سه راه دانشگاه   6  6  11  4  4  9  6  8  7  5  5  7  8  7  7  8
  (X11)خیابان ساحلی  11  11  4  5  3  11  11  10  11  10  11  11  9  11  11  9

  

ها بر اساس گردد که به هریک از مکان مالحظه می 10در جدول شماره 
است. براي اینکه بتوان   اي اختصاص داده شده معیارهاي تعیین شده، رتبه

نفر از مدیران شعب و کارشناسان  5( اهمیت نظر هر یک از کارشناسان
ها برحسب یک مالك معتبر  دهی به شاخصند وزنرا در فرای بانک ملت)

مالك مورد نظر در این مقاله استفاده از فرآیند تحلیل  ،مشخص کرد
است که بر اساس چهار  )FGAHP(فازي  گروهی ه مراتبیسلسل

پوشش  ،ها بانک منافع اقتصادي، استراتژي رقابتی با سایر شاخص کلی
به ارزیابی و اهمیت سنجی نظرات ، هاي موجودتراکمی و زیر ساخت

کارشناسان اقدام شده است. بدیهی است وزن و اهمیت نظرات تمام 
. همچنین ]5[کارشناسان در نظر سنجی ممکن است با هم یکسان نباشد 

از آنجایی که میان نظرات متخصصان از نظر رتبه داده شده تفاوت وجود 
از نظرات متفاوت دست  دارد، در نتیجه براي اینکه بتوان به یک اجماع

یک از زیرمعیارها مشخص شده و پس  یافت، الزم بود که ابتدا اهمیت هر

هاي داده شده از طرف متخصصان اقدام شود.  ن به ترکیب رتبهآاز 
ها براي همچنین با توجه به تفاوت نظرات خبرگان از روش میانگین رتبه

  استفاده شده است. ها آوردن رتبه هر مکان با توجه به زیر معیاربه دست
 ،فازي تا سطح هدف گروهی پس از اینکه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

به دست آمد که اطالعات مربوط  )یعنی یافتن اهمیت هریک از معیارها(
ن اهمیت هرکدام از توان با داشت می ؛آمده است )6(به آن در جدول 

هاي  ترکیب رتبه سازي برايدلمعیارها به گام دوم، یعنی ممعیارها و زیر
سازي ریاضی که  ها در مدل ه شده از طرف متخصصان رفت. این وزنارائ

در نهایت فرموله شده است در تابع هدف این مدل به کار گرفته شد. بر 
اساس مدل تخصیص خطی که مدل آن به صورت صفر و یک فرموله 

شود. ضرایب تابع هدف به صورت تعداد تکرارهاي شاخص در رتبه  می
 تکرارهاي آن آمده است.  )11(باشد که در جدول  بوطه میمر

  برحسب نظرات کارشناسان گانهیازدههاي  ها در رتبه حضور شاخص : تعداد تکرارهاي)11(جدول 
    رتبه

  نام مکان  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
 X1 مکان  6  2  3  1    1      2    1

  X2 مکان  2  9  1        1  1    1  1
  X3مکان   4  1  7  1      1    1  1  
  X4مکان         1  6  3  3  2    1  
  X5 مکان      1  1  3  7  4        
  X6مکان   1  1  1  8  3    1  1      
  X7مکان   1  1    1  1  2  2  5  3    
  X8مکان   2  1            4  6  3  
  X9مکان     1  2            1  8  4
  X10مکان         2  2  3  4  3  1    1
  X11مکان       1  1  1        2  2  9
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طبق نظرات کارشناسان  دارد که مثال زیر مکان اول میبیان  )11( جدول
بار در رتبه 1بار در رتبه سه و 3بار در رتبه دو و  2بار در رتبه یک و  6

بار در رتبه یازده بوده است. که این موارد در 1بار در رتبه نه و 2شش و 
  هاي ماتریس فوق قابل شناسایی و پیگیري است.  درایه

یر معیارها با در تابع هدف مدل تخصیص خطی الزم است مجموع اوزان ز
 )12(در جدول  )11(و باتوجه به ساختار جدول  )7(توجه به جدول 

مجموع وزن زیر معیارها در هر سلول جدول  گذاري شود تا به ازاءجا
براي ساخت  )12(رار داده شود به این ترتیب جدول وزن مرتبط ق )11(

مدل ریاضی به صورت زیر ساخته شده که براي فرموله نمودن مدل 
  . ریزي خطی ضروري خواهد بود امهبرن

  

  به دست آمده است FGAHPگانه که از مدلهاي یازده هاي مرتبط با وزن زیر معیارها متناظر با تعداد تکرارهاي رتبه): مجموع وزن12جدول (

    رتبه
  نام مکان  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11

 X1 مکان  45126/0  10175/0  24542/0  00542/0    167/0      14935/0    00711/0

  X2 مکان  15189/0  61979/0  03217/0        167/0  09371/0    00718/0  05564/0
  X3مکان   33553/0  08231/0  62058/0  032175/0      09371/0    007118/0  05564/0  
  X4مکان         08231/0  21399/0  44022/0  17419/0  22264/0    093715/0  
  X5 مکان      167/0  06958/0  44022/0  44351/0  10676/0        
  X6مکان   03217/0  167/0  00542/0  71411/0  24560/0    05564/0  007118/0      
  X7مکان   07118/0  09371/0    167/0  05564/0  04759/0  10723/0  31459/0  44418/0    
  X8مکان   14932/0  007118/0            4496/0  43146/0  18954/0  
  X9مکان     055643/0  10083/0            082311/0  75139/0  23689/0
  X10مکان         06276/0  26449/0  13875/0  52253/0  1394/0  005420/0    09371/0
  X11مکان      05564/0  09371/0  00711/0        10723/0  12966/0  83337/0

  

و جدول  )7(و با مراجعه به جدول  )11(هاي جدول  با عنایت به رتبه
توان با جمع جبري اوزان داده شده توسط متخصصان به هر  می )10(

ه است و اي قرار گرفت چه رتبه مکان دریافت که هر مکان با چه وزنی در
 )10( ایم. با توجه به عناصر جدولانتقال داده )12( این وزن را به جدول

 121هاي آن مدلی ریاضی با  در درایه و با بکارگیري مقادیر به دست آمده
مقاله به ارزیابی  محدودیت تدوین شد که از طریق آن نهایتاً 22متغییر و 

  ها و رتبه بندي آنها دست یافت.  مکان
نماییم. اقدام به تدوین مدل ریاضی مسأله می )10( پس از تدوین جدول

رفته کار گسازي صفر و یک که در این مقاله به بدین ترتیب روش مدل
شناسی پژوهش به آن اشاره گردید، شده همانگونه که در بخش روش

حسب امتیازات هاي مفروض از یک مسأله بر گزینه چنین است که در آن
ها از  بندي شده و سپس رتبه نهایی گزینهآنها از هر شاخص موجود رتبه

ها  طریق یک پروسه جبران خطی به ازاي تبادالت ممکن در بین شاخص
  . ]1[خص خواهد شد مش

ام به مکان مورد jبیانگر رتبه تخصیصی  hijدر این مدل متغیر تصمیم 
بیانگر  ikyچنین در این مدل ضریب تابع هدفاست. همام iبررسی 

مجموع وزن و اهمیتی است که متخصصان در فرآیند تحلیل سلسله 
شته و همچنین با رعایت نرخ ناسازگاري دریافت دا گروهی فازي مراتبی

  ). 8اند (با توجه به جدول  ها کرده دهی به مکانخود اقدام به رتبه
هاي مدل گویاي این واقعیت است که هر رتبه فقط و فقط  محدودیت

ل مدل مذکور به تواند به یک مکان تخصیص داده شود. به همین دلی می
د. بر اساس توضیحات فوق مدل عملیاتی گرد ه میو یک ارائ صورت صفر

نظرات به بندي  زیر براي مسأله تخصیص رتبه نهایی برحسب جمع
 گانه فرموله شده است. پس از حل این مدل با نرم افزارهاي یازده مکان

MATLAB دست خواهد آمد.  گانه بههاي یازده رتبه مکان  
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MAX Z = 0. 45126 X11 + 0. 10175 X12 + 0. 24542 X13 + 0. 00542 X14 + 0. 167 X16 +  0. 14935X19 + 0. 00711 X111 + 
0. 15189 X21 + 0. 61979 X22 + 0. 03217 X23 + 0. 167 X27 + 0. 09371 X28 + 0. 00718 X210 + 0. 05564 X211 + 0. 33553 
X31 + 0. 08231 X32 +  0. 62058 X33 + 0. 032175 X34 + 0. 09371 X37 +0. 007118 X39 + 0. 05564 X310 +    0. 08231 X44 
+  0. 21399 X45 +  0. 44022 X46 + 0. 17419 X47 + 0. 22264 X28 +                      0. 093715 X410 + 0. 167 X53 + 0. 06958 
X54 + 0. 44022 X55 + 0. 44351 X56 + 0. 10676 X57 + 0. 03217 X61 + 0. 167 X62 + 0. 00542 X63 + 0. 71411 X64 + 0. 
24560 X65 + 0. 05564 X67 +     0. 007118 X68 + 0. 007118 X71 + 0. 09371 X72 + 0. 167 X74 + 0. 05564 X75 + 0. 03759 
X76 + 0. 10723 X77 +  0. 31459 X78 + 0. 44418 X79 + 0. 14935 X81 + 0. 007118 X82 + 0. 4496 X88 + 0. 43146 X89 + 0. 
18954 X810 + 0. 055643 X92 + 0. 10093 X93 + 0. 082311 X99 +   0. 75139 X910 + 0. 23689 X911 + 0. 06276 X104 + 0. 
26449 X105 + 0. 13875 X106 +  0. 52253 X107 +   0. 1394 X108 + 0. 00542 X109 + 0. 09371 X1011 + 0. 055643 X113 +    
0. 09371 X114 +  0. 007118 X115 + 0. 10723 X119 + 0. 12966 X1110 + 0. 8337 X1111  

ST: 
X11+X12+X13+X14 +X15 +X16 +X17+ X18+X19+X110+X111 = 1 
X21+X22+X23 +X24+X25 +X26+X27+ X28+X29+X210+X211 = 1 
X31+X32+ X33+X34+ X35+X36+ X37+ X38+X39+X310+X311 = 1 
X41+X42+ X43+X44+ X45+X46+ X47+ X48+X49+X410+X411 = 1 
X51+X52+ X53+X54+ X55+X56+ X57+ X58+X59+X510+X511 = 1 
X61+X62+ X63+X64+ X65+X66+ X67+ X68+X69+X610+X611 = 1 
X71+X72+ X73+X74+ X75+X76+ X77+ X78+X79+X710+X711 = 1 
X81+X82+ X83+X84+ X85+X86+ X87+ X88+X89+X810+X811 = 1 
X91+X92+ X93+X94+ X95+X96+ X97+ X98+X99+X910+X911 = 1 
X101+X102+ X103+X104+ X105+X106+ X107+ X108+X109+X1010+X1011 = 1 
X111+X112+ X113+X114+ X115+X116+ X117+ X118+X119+X1110+X1111 = 1 
X11+X21+X31+X41+X51+X61+X71+ X81+X91+X101+X111 = 1 
X12+X22+X32+X42+X52+X62+X72+ X82+X92+X102+X112 = 1 
X13+X23+X33+X43+X53+X63+X73+ X83+X93+X103+X113 = 1 
X14+X24+X34+X44+X54+X64+X74+ X84+X94+X104+X114 = 1 
X15+X25+X35+X45+X55+X65+X75+ X85+X95+X105+X115 = 1 
X16+X26+X36+X46+X56+X66+X76+ X86+X96+X106+X116 = 1 
X17+X27+X37+X47+X57+X67+X77+ X87+X97+X107+X117 = 1 
X18+X28+X38+X48+X58+X68+X78+ X88+X98+X108+X118 = 1 
X19+X29+X39+X49+X59+X69+X79+ X89+X99+X109+X119 = 1 
X110+X210+X310+X410+X510+X610+X710+ X810+X910+X1010+X1110 = 1 
X111+X211+X311+X411+X511+X611+X711+ X811+X911+X1011+X1111 = 1 
Xij  صفر یا یک است 

گردد که وزن به دست آمده از  طور که قبال متذکر شد، مالحظه می همان
که بدین  ر تابع هدف این مدل وارد شده استد FGAHPروش 

سلسله مراتبی با مدل صفر و یک تخصیص ترتیب مدل فرآیند تحلیل 
  گانه ادغام شده است. هاي یازده مکانبراي رسیدن به رتبه  خطی

  
  : مربوط به رتبه استخراج شده به ازائ متغیرهاي تصمیم مدل)13(جدول 

  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رتبه 
  X11 X22  X33  X64  X55  X46  X107  X88  X79  X910  X1111  نام مکان

  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  مقدار متغیر

 11گردد که فقط  مالحظه می 13با توجه به اطالعات مربوط به جدول 
باشد صفر  متغیر می 110ه گرفته و مابقی متغیرها ک 1متغیر مقدار 

نمایشگر  iنمایشگر رتبه مکان و اندیس  jو از آنجایی که اندیس  اند شده
هاي پژوهش قابل  مکان است، رتبه هر مکان در جدول فوق به عنوان یافته

 باشد.  تبیین می

  

 گیرينتیجه -7
هاي خودپرداز، بهینه با توجه به استفاده روزافزون شهروندان از دستگاه

تواند یک مزیت و وسیله برتري  می شهر،ها در یک بودن مکان این دستگاه
ها محسوب شود. البته همانگونه که و سرآمدي در ارائه خدمات براي بانک

در بخش پیشینه پژوهش نیز عنوان گردید، تعیین مکان بهینه براي این 
هاي بسیاري از جمله و سختی ها در سطح شهر با محدودیتها دستگاه
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نصب دستگاه خودپرداز و زیاد بودن  نبود اتفاق نظر بر روي معیارهاي
  باشد.  می ي محیطی و ... همراهها محدودیت

همانگونه که قبال نیز بیان گردید، هدف از انجام پژوهش حاضر، یافتن 
باشد، به هاي خودپرداز در شهر بوشهر میمکان مناسب براي دستگاه

مقاله  اي که تقاضاي تمام سطح شهر مورد پوشش قرار گیرد. در اینگونه
از آنجایی که از نظرات خبرگان حوزه بانکداري سود برده شده است، مقاله 

در محیط  گروهی توانسته است با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
فازي، ابتدا وزن و میزان اهمیت هریک از معیارها و زیر معیارهاي 

ان استخراج شده از پیشینه پژوهش و همچنین استفاده از نظرات خبرگ
هاي حوزه بانکداري را تبیین نماید و در گام بعد به تقدم و تأخر مکان

گانه از نظر هر یک از گانه با در نظر گرفتن زیر معیارهاي شانزدهیازده
ریزي خطی  متخصصان دست یابد. در نهایت نیز براي اجماع از مدل برنامه

خصیص یابی براي تاز فن تخصیص خطی به یک مدل بهینهبا استفاده 
ها اقدام کند و از آنجایی که مدل تخصیص  رتبه بهینه به هریک از مکان

هاي عوامل مؤثر در انتخاب را در هر  خطی یک مدل جبرانی است، ویژگی
نماید و همچنین به دلیل ترکیب شدن تابع هدف آن با  مکان را حفظ می

همراه با نرخ ناسازگاري مناسب از اعتبار خوبی  FGAHPهاي  خروجی
  برخوردار است. 

گانه که در هاي یازدهبا توجه به محاسبات به عمل آمده براي ارزیابی مکان
گانه مورد استفاده قرارگرفته شده است و به هاي شانزده ارتباط با شاخص

  شد. کارگیري آنها در مدل ریاضی ارایه شده به نتایج زیر دست یافته 

X11=1, X22=1, X33=1, X64=1, X55=1, X46=1, X107=1, 
X88=1, X79=1, X910=1, X1111=1 ,  z*=6. 28 

 22متغیر و  121هاي فوق که پس از حل مدل مذکور که  خروجی
محدودیت داشته است به دست آمده و گویاي این واقعیت است که 

یان در رتبه دوم )، خیابان لX11خیابان انقالب، داراي رتبه اول است (
)X22) رتبه سوم، توفیق خیابان سنگی (X33 رتبه چهارم، خیابان باغ (

) رتبه ششم، X55) رتبه پنجم، خیابان بهشت صادق (X64مطهري (
)، رتبه هشتم، X107( ) رتبه هفتم، سه راه دانشگاهX46منطقه بهمنی (

رتبه دهم، )، X79)، رتبه نهم، خیابان طالقانی (X88خیابان شهید چمران (
) رتبه یازدهم را اختیار X1111)  و خیابان ساحلی (X910منطقه سبزآباد  (

هاي اساسی، مطلوبیت کل به  کرده است. با توجه به این جواب
هاي  به دست آمده است. در واقع، یعنی اگر مکان  Z*=6. 28میزان
، اي که براي تخصیص دستگاه خودپرداز در نظر گرفته شده است گانهیازده

براساس نظرات کارشناسان و با توجه به معیارهاي در نظر گرفته شده 
 FGAHPهاي  اینگونه انتخاب شوند، بهترین مطلوبیت را براساس وزن

نماید. این  می که براي معیارها و زیر معیارها به دست آمده است، ایجاد
) نخواهد 28/6 مطلوبیت با هیچ ترکیب دیگري به این مقدار (بیشینه

  . رسید
 ها معیارها و زیرمعیارمقایسه نتایج به دست آمده از این پژوهش و بازبینی 

پژوهش به آن پرداخته شده است در جدول زیر به عنوان  که در ادبیات
و بازبینی ادبیات  پژوهش نایحاصل از ه تطبیقی عگیري و مطال نتیجه

قابل مالحظه  )14که در جدول ( دهد نتایج جالبی را نشان می پژوهش،
 است. 

 
 

  هاي به دست آمده معیارهاي این مقاله با درصد تکرار معیارها در ادبیات موضوعیانطباق وزن :)14(جدول 
  موجودي ها زیرساخت  پوشش تراکمی  ها استراتژي رقابتی با سایر بانک  منافع اقتصادي  نام معیار

  26/0  55/0  16/0  017/0  وزن برحسب نتایج این مقاله
  15/0  33/0  30/0  22/0  وزن بر حسب بازبینی ادبیات نظري

گردد که در بستر جامعه ، مالحظه می)14(ه به اطالعات جدول با توج
بدست آمده از میزان  ها با وزن وزن شاخص ،وهشن پژمورد بررسی ای

که  خورد ها در ادبیات نظري پژوهش تفاوت به چشم میتکرار این شاخص
بانک  هايتواند تفاوت در نظرات مدیران بانک و استراتژيدلیل اساسی آن می

پوشش تراکمی در هر دو   گردد شاخص باشد و همینطور که مالحظه می
  بررسی، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است. 

گیري چند شاخصه صورت  این پژوهش براساس دو روش از فنون تصمیم
ها با رعایت نرخ  پذیرفته شده است که یکی از آنها در ساختن وزن

ي بسیار خوب در تعیین اهمیت کارشناسان ا تواند شیوه ناسازگاري می
از طرفی استفاده آسان از روش تخصیص خطی با توجه به اینکه  .باشد
سازي ریاضی تحت ها اقدام به مدل تواند فقط با گرفتن رتبه شاخص می

گیري  دهد که به تصمیم این امکان را می ،ریزي خطی نماید فضاي برنامه
و موضوعات ذهنی و غیر کمی که قبال ها دست یافته  سنجیبهینه در نظر

فضاي  توانست تحلیل شود اکنون در هاي آماري فقط می در فضاي روش
توان یابی قرارگیرد. از سوي دیگر می) مورد بهینهORتحقیق در عملیات (

بیان داشت که یکی از نقاط قوت این پژوهش ارائه روشی براي استقرار 
هاي مختلف آن، که در تن جنبههاي خودپرداز با در نظر داشدستگاه

هاي مختلف کاربردي را در اختیار مدیران قرار کوتاهترین زمان تحلیل
  باشد.می دهد،می
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