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 چکیده
هدف آغازین این پژوهش، شناسایی  باشد.های خودپرداز مییابی دستگاهپژوهش حاضر در ارتباط با مکان

هت باشد. سپس با تعیین نقاط بالقوه جهای خودپرداز میعوامل موثر برای انتخاب مکان مناسب برای دستگاه

گردد. همچنین در ها با استفاده از مدلسازی ریاضی، مکان بهینه این دستگاه تعیین میاستقرار این دستگاه

های خودپرداز رویکرد پیشنهاد شده این پژوهش، بمنظور تعیین مهمترین عوامل موثر برای تعیین مکان دستگاه

شود. نهایتا با بکارگیری دهی این عوامل میوزناستفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازی اقدام به 

گردد. در ها در سطح شهر بوشهر میفن تخصیص خطی با رویکرد چند هدفه اقدام به تعیین مکان این دستگاه

های خودپرداز بر اساس پیشینه پژوهش و در نهایت بر عامل برای تعیین مکان برای دستگاه 49این پژوهش 

تجاری،  –اجتماعی، عوامل رقابتی  –شش گروه عوامل جمعیتی، عوامل اقتصادی اساس نظر کارشناسان به 

بندی قانونی دسته –عوامل مطلوبیت عمومی )زیرساخت و مجاورت(، عوامل سرمایه گذاری و عوامل سیاسی 

های بدست آمده از تحلیل سلسله مراتبی فازی، عوامل جمعیتی به عنوان مهمترین شد. همچنین بر اساس وزن

گانه تعیین شده، دهد که هرکدام از عوامل ششنتایج حاصل از این پژوهش نشان می عامل شناسایی گردید.

 گیرندگان داشته باشد. تواند اثرات متفاوتی بر روی تصمیممی
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 همقدم

ریز بتواند ریزی، تالشی است برای ایجاد چارچوبی مناسب که طی آن برنامهفرآیند برنامه

کالبدی  –برای رسیدن به راه حل بهینه اقدام کند. استقرار هر عنصر شهری در موقعیت فضایی 

خاصی از سطح شهر، تابع اصول و قواعد و ساز وکار )مکانسیم( های خاصی است که در 

ن به موفقیت و کارایی عملکردی آن عنصر در همان مکان مشخص، صورت رعایت شد

ها و خواهد انجامید و در غیر این صورت چه بسا مشکالتی بروز کند. توزیع بهینه کاربری

ریزان با آن سروکار دارند. چرا که به ای است که اغلب اوقات برنامهمراکز خدماتی مسأله

مشکالتی مانند کمبود و عدم توزیع فضایی  دلیل رشد پرشتاب جمعیت و کالبد شهرها،

-یابی تسهیالت و زیرساختها به وجود آمده است. بطور کلی، هدف از مکانمناسب کاربری

شوند(، از طریق ای از نقاط تقاضا )که معموال مشتری نامیده میرسانی به مجموعهها، خدمت

شوند( است به  تسهیل نامیده میایجاد و یا بهره برداری از مجموعه نقاط دسترسی )که معموال

نحوی که دسترسی مشتریان به تسهیالت با کمترین هزینه و به صورت کارا انجام پذیرد. هزینه 

ای که تسهیل مذکور در برداری از هریک از تسهیالت تابعی است از آن نقطهایجاد و یا بهره

برداری تسهیالت در و بهره های ایجادها ممکن است هزینهآن واقع شده است. در برخی گونه

یابی تسهیالت، همه نقاط یکسان فرض شود. در حالت کلی، یک راه حل برای مسأله مکان

کند. راه حل مورد نظر رسانی انتخاب مییک زیر مجموعه از تسهیالت را برای خدمت

کند که کدام نقطه تقاضا )مشتری( توسط چه نقطه دسترسی )تسهیل( همچنین تأیید می

شود که برای یافتن بهترین مکان برای یک تسهیل به گیرد. از اینرو توصیه میت میخدم

توانند از هایی که میمسائلی از قبیل: متحرک یا ثابت بودن تسهیالت، محدودیت تعداد تقاضا

 یک تسهیل خدمت دریافت نمایند، محدودیت تعداد تسهیالت توجه گردد

دهی بانکی به ترین مراکز خدمتبه عنوان یکی از مهم های خودپرداز  کهدر این بین دستگاه

یابی توان بیان داشت که مکانکند. از اینرو میرود، که نقش مهمی در جامعه ایفا میشمار می

ها و تواند دسترسی آسان به این دستگاهها در سطح شهر، میدرست و  بهینه این دستگاه

داشته باشد. همچنین با توجه به رشد روز افزون  سهولت در عبور و مرور و غیره را به همراه
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مند شدن از خدمات عمومی به جمعیت شهرها و با توجه به نیازهایی که این افراد برای بهره

ها، که ها دارند، این امر ضرورت انتخاب مکان مناسب و تعداد بهینه این دستگاهویژه بانک

کند. نعت بانکداری است را روشن میامروزه یکی از مهمترین ابزارها در جهت گسترش ص

 باید که است اهمیتی پر ابعاد به همین دلیل، هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین اولویت

 این در دلیل همین به. گیرند قرار تاکید مورد و شده برجسته های خودپردازاستقرار دستگاه در

های خودپرداز با استقرار دستگاه بندی عوامل موثر در جهتمقاله بعد از شناسایی و اولویت

ها در سطح شهر بوشهر استفاده مدل چند هدفه فازی به تعیین مکان مناسب برای این دستگاه

 به توجه با مختلف موسسات پولی و اعتباری و هااز اینرو مدیران بانک شود.پرداخته می

 از و برداشته گام سطح شهر ها دردستگاه این استقرار جهت در توانند می این پژوهش های یافته

 .  ببرند بهره آن مزایای

 

 های پیشینبازبینی پژوهش

یابی شامل تعیین مکان مناسب برای یک جز زیربنایی )از قبیل زمین، تسهیالت( با مسائل مکان

باشد. برای های موجود میگیرندگان و محدودیتهای تصمیمدر نظر گرفتن نظرات و اولویت

ها و رویکردهای ت ممکن است از مشخصات مختلفی استفاده شود. روشبندی تسهیالطبقه

-شود: از قبیل مدلسازی ریاضی، ارزیابی و رتبهیابی استفاده میمتفاوتی برای حل مسائل مکان

یابی یکی از موضوعات مهم در حوزه حمل و نقل بندی تسهیالت. باید گفت که مسائل مکان

سائل بیشتر در مورد انتخاب مکان برای انبارها، مراکز آید. این مو لجستیک به شمار می

( . این دسته از 2194باشد )زاک و ولینکیب،توزیع، مراکز حمل و نقل مسافر و بار  و غیره می

ای از سازی که غالبا طیف گستردهها به عنوان موضوعات و مسائل ترکیبی بهینهمسأله

شوند. با این دهند، در نظر گرفته میار میموضوعات لجستیکی و اقتصادی را مورد چالش قر

حال، در اغلب موارد بایستی قبل از تحقق متغیرهای تصادفی و اثر گذاری آنها بر روی مسأله 

تواند کمک بسیار مهمی برای حل این های فازی میگیری انجام شود. از اینرو تئوریتصمیم

 (.2195مهدوی،گونه مسائل به شمار آید )طرفی، زنجیرانی فراهانی و 
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یابی تسهیالت شامل تعیین برخی از نقاط تقاضا توان بیان داشت که مسأله مکاندر واقع می

کنند. اغلب این مسائل با هدف حداقل کردن مسافت باشد که به مشتریان خدمتی ارائه میمی

یک  شوند. فاصله بینبین نقاط عرضه خدمات و نقاطی که مشتریان در آنجا هستند، انجام می

گیری نمود. معموال از یکی از سه های گوناگون اندازهتوان به شیوهمنطقه و یک تسهیل را می

شود. گیری فاصله بین یک مرکز تقاضا و یک تسهیل عمومی استفاده میروش زیر برای اندازه

 (.2195فاصله مورد انتظار )دینلر،تورال و ایگان، -3کمترین فاصله،  -2بیشترین فاصله،  -9

-ها از مهمترین عواملی است که می. براساس مطالعات انجام شده توجه به وجود زیرساخت

ای مهم است که بدون یابی یک تسهیل به آن توجه نمود. این موضوع به اندازهتوان در مکان

های ارتباطی،وجود در نظر گرفتن این زیر ساختارها ) قوانین و مقررات حکومتی، زیرساخت

توان مکان بسیاری از تسهیالت را به درستی انتخاب نمود. به همین منظور میجاده، بانک( ن

شدن مشکالت تواند به روشنیک بررسی دقیق از انتخاب محل یک تسهیل در یک منطقه می

 (.2191)سیهارم و گانها،  خاص کسب و کار در آنجا کمک نماید

و یا بستن و از رده خارج کردن اندازی یک تسهیل عمومی اتخاذ تصمیم درباره احداث و راه

های گردآوردی پذیرد. امروزه با توسعه روشهای مختلفی صورت میتواند به روشآن می

های حمل و های جغرافیایی و همچنین گسترش زیرساختکه شامل داده 9های فضاییداده

یگر اطالعات کند. از دگیران فراهم میبینی و انتخاب مکان را برای تصمیمنقل، اجازه پیش

آوری اطالعات و توان به هزینه جمعالزم جهت انتخاب مکان مناسب برای یک تسهیل می

ای که این مکان باید با سایر تسهیالت شهری داشته باشد، اشاره نمود )آرنا و فاصله

(. همچنین توجه به عواملی از قبیل: هزینه )پورتو،راموس و رودنبرگ، 2192دوالی،

( ، نوع خدمات، تعداد رفت و آمد، اندازه 2192اندز،دولرس و هرناندز، ()پلگرن،فرن2199

بازار، میزان درآمد، هزینه نیروی کار، فاصله جغرافیایی و عوامل فرهنگی و اجتماعی )ژو، 

( ، جمعیت و تقاضای بازار ضروری است )اربانی و زنجیرانی 2192ادن، میلر و توماس، 

محیطی )سیاست های دولتی،قوانین و مقررات  ه عوامل(. همچنین بایستی ب2192فراهانی، 

 

1 - spatial data 



 161 ریزی...های خودپرداز با استفاده از برنامهیابی دستگاهحل مسأله مکان 

 

 

 

صنعتی(، عوامل مربوط به بازار )دسترسی به مشتریان، دسترسی به عرضه کنندگان(، عوامل 

زیر ساختی )حمل و نقل، ارتباطات(، عوامل انسانی )مهارت نیروی کار، در دسترس بودن 

حمل و نقل، ساختارهای مالیاتی(  ای )هزینه نیروی کار، هزینهنیروی کار( و عوامل هزینه

 (.2191توجه نمود )دمیرل و کارمان، 

 توان به موارد زیر اشاره نمود: می از دیگر عوامل موثر در انتخاب مکان

 های ثابت و متغیر توان به هزینهها وجود دارد. این هزینه را میهزینه: انواع مختلفی از هزینه

گذاری در طول دروه و اندازی، سرمایهینه نصب و راهبندی نمود. هزینه ثابت شامل هزدسته

دهی، هزینه توزیع، هزینه هزینه متغیر شامل هزینه حمل و نقل، هزینه عملیاتی، هزینه سرویس

 های محیطی اشاره نمود.نگهداری و سایر هزینه

 ،ریسک های محیطی: این شاخص شامل ریسک حمل و نقل، ریسک طبیعی 

 یابی به پوشش جمعیت با توجه به فاصله یا زمان پاسخگویی نپوشش:  اغلب مسائل مکا

 نمایند. توجه می

 سطح خدمات و کارایی 

  سود: یکی دیگر از عواملی که باید در تصمیم گیری درباره انتخاب مکان مورد توجه قرار

 (.2191گیرد، تفاوت بین سود و میزان هزینه است )زنجیرانی فراهانی ، سیفی و اصغری، 

های فعال در بازار به مکان مناسب برای یک تسهیل موضوع بسیار مهمی برای سازمان انتخاب

ها و معیارهای مهمی از قبیل: فضای منطقه، تعداد کاربران، آید. برای این منظور مدلشمار می

نقاط بالقوه، سنجش فاصله بین مشتریان و یک تسهیل، در دسترس بودن یک تسهیل، میزان 

. اما یکی از معیارهای بسیار مهمی که تصمیم گیران باید آن توجه داشته تقاضا وجود دارد

باشد. اطالع از اینکه مشتریان چگونه یک تسهیل خاص را برای می 9باشتد، رفتار مشتریان

تواند اهمیت بسیار باالیی در کسب سهم بیشتر در بازار کنند، میدریافت خدمت انتخاب می

های های مشتری، ویژگیانتخاب یک تسهیل بستگی به مشخصه برای هر سازمان داشته باشد.

توان برای انتخاب مکان مهم به شمار آید، توجه به یک تسهیل دارد. از دیگر عواملی که می
 

1 - Customer Behavior 
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نمایند. این این موضوع است که مشتریان معموال به نزدیکترین )یا ارزانترین( نقطه مراجعه می

تواند مراه با عدم اطمینان است. این عدم اطمینان میدر حالی است که اغلب انتخاب مکان ه

( وضعیت جغرافیایی منطقه و 3( هزینه حمل و نقل، )2( تقاضا، )9ناشی از مواردی همچون: )

( میزان منطقه در 5اندازی، )های نگهداری و هزینه راه( سیاست4تکنولوژی در دسترس، )

ای مدیریتی باشد )توث، فرناندز ، پلگرین ( و رویکرده7های تولید، )( تکنولوژی9دسترس، )

 (.2116و پالستریا ، 

باید بیان نمود که یکی از عوامل بسیار مهم و اثرگذار درباره تعیین مکان یک بانک توجه به 

برای تعیین مکان بانک  9باشد. در پژوهشی که توسط مکاویهای اقتصادی منطقه میمشخصه

ای انتخاب مکان بانک استفاده نمود. به طور کلی های تخمین برصورت گرفت، وی از مدل

تسهیالت  -2عوامل تجاری و بانکی،  -9دو دسته عامل در این پژوهش مشخص گردید: 

ها، بانک 2حمل و نقل و ارتباطی. نتایج این پژوهش نشان داد که عواملی همچون ترجیحات

های آنان، توجه به نیازمندیهای صنعتی و توجه به مراکز مالی و اعتباری موجود، توسعه بخش

توجه به روند کسب و کار در منطقه، جمعیت منطقه و میزان رشد سیستم بانکداری ) از قبیل 

سیستم اعتباری قابل اطمینان و...( و همچنین سیاست دولتی و قوانین و مقررات ، توسعه زیر 

ینبرگ، لوین،وینستین های حمل و نقل شهری، جاده، و ...( توجه نمود )رودها ) سیستمساخت

نیز در پژوهشی که در  3(. در پژوهشی دیگر بریکلی و همکارانش2199اگروال و سانگ ، 

انجام دادند، به این تنیجه رسیدند که برای تعیین مکان بانک باید به عواملی  2199سال 

توجه ها، بازار رقابتی موجود و همچنین قوانین و مقررات گذاری شرکتهمچون میزان سرمایه

نمود. نتایج این پژوهش نشان داد که بانک باید برای موفقیت در کسب و کار باید به تغییر 

 (.2199تکنولوژی و یا ادغام اقدام بکند )بریکلی، لینک و اسمیت ، 

 

1 - McAvoy 

2 - preferences 

3 - Brickley et al 
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و  قابلیت عرضه در  9یکی دیگر از عوامل تعیین کننده مکان برای یک بانک میزان سودآوری

باشد. از اینرو مطالعات زیادی برای تعیین کارایی بانک در نک می)توانایی بازار( با 2بازار

کند( و توانایی بازار  می حوزه سودآوری ) فعالیت هایی که سود زیادی را برای بانک فراهم

شود( انجام شده است. همچنین در هایی که موجب افزایش ارزش سهم بازار بانک می)فعالیت

در زمینه ارزیابی عملکرد بانک انجام شد، وی از  2199تحقیق که به وسیله تسولز در سال 

روش تحلیل پوشش داده ها استفاده نمود. نتایج این پژوهش نشان داد که اندازه بانک )تعداد 

 (.2199باشد )تسولز ،  می شعب( یکی از عوامل اثرگذار در میزان کارایی و جذب سرمایه

-نند بیرون از شعبه بانک قرار گیرند و فقط میتوا می های خودپردازدستگاه 3به اعتقاد پراگر

توانند به وسیله مشتریان بانک مورد استفاده قرار گیرند. افزایش تراکنش و مبادالتی که با این 

کند )محمود و شیخی های استقرار این دستگاه میشود، زمینه افزایش مکانها انجام میدستگاه

گذاری این دستگاه بین دو و یا د باعث به اشتراکتوان(. از سوی دیگر این موضوع می2192، 

توان باعث ها، میها گردد. به اعتقاد وی با افزایش تعداد این دستگاهتعداد بیشتری از بانک

ها، رشد اقتصادی و گسترش شبکه این دستگاه در تسهیالت عموی از قبیل: سوپرمارکت

دارد هن و غیره شد. همچنین وی بیان میهای راه آهای بزرگ، فرودگاه ها و ایستگاهفروشگاه

ها، جمعیت موجود در بازار، جرم که توجه به سهم بازار، میزان درآمد دریافتی از این دستگاه

ها توجه نمود )کیاشار و خیزی منطقه از دیگر نکاتی است که باید در استقرار این دستگاه

توانند از دستگاه خودپرداز ی می(. از سوی دیگر افراد دارای کارت اعتبار2192همکاران، 

ها استفاده کنند که در این حالت هر تراکنش موجب اخذ کارمزدی از دارنده آن سایر بانک

های ناشی از تواند باعث جبران بخشی از هزینه می هر تراکنششود. از اینرو  می کارت

شود. یان میهای خودپرداز و خدمات ارائه شده توسط بانک به مشترگسترش شبکه دستگاه

 (.2119)دونز و دابک، 

 

1 - Profitability 

2 - Marketability 

3 - Prager 
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 91های خودپرداز در منطقه الفت و همکارانش در پژوهشی به منظور یافتن مکان برای دستگاه

ها در نظر گرفت زیر را در هنگام استقرار این دستگاه کنند که باید معیارهایتهران، بیان می

 (.9386)الفت،گلی و فوکردی، 
استقرار دستگاه های خودپرداز در یک منطقه با توجه به پژوهش : معیارهای الزم برای 1جدول

 الفت و همکاران

 مشخصه معیار 

 جمعیت، سن، جنس، شغل، وضعیت تأهل، میزان درآمد خانوارها جمعیتی

مجاورت با سایر 

 تسهیالت شهری

های دولتی و خصوصی، مراکز تجاری، بیمارستان، دانشگاه، ادارات و شرکت

 هاها، رستورانای، هتلها زنجیرهپارک، فروشگاه

 موقعیت چهارراه ها، میادین، بزرگراه ها، خیابان های یک طرفه و دوطرفه نظام ترافیک

 های خودی و رقیبهای خودپرداز بانکشعب بانکی خودی و رقیب،دستگاه رقبا

 خدمات شهری طرح های توسعه شهری، محدوده امنیتی و انتظامی، بیمه، محدوده قوانین و مقررات
 

 

 های خودپرداز بانک ملت در شهر بوشهروضع موجود دستگاه

های مختلف شهر بوشهر نیز بنا بر ساختار خاص خود مواجه با ناهماهنگی در توزیع کاربری

های اولیه تأسیس خود اقدام به گسترش شعب خود در سطح شهر باشد. بانک ملت در سالمی

ها به سیستم موجب باال رفتن عملکرد بانک شده ن دستگاهبوشهر نموده است که با ورود ای

باشد دستگاه خودپرداز بانک ملت در شهر بوشهر موجود می 29است. در حال حاضر تعداد 

شعب این بانک در سطح شهر قرار گرفته است و  92ها در کنار که تعدادی از این دستگاه

های در نظر گرفته توسط ها و استراتژیمانها نیز با توجه به نیاز سازتعدادی از این دستگاه

 ها قرار گرفته است. ها و مراکز تجاری و سازمانبانک ملت در کنار فروشگاه
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 های خودپرداز موجود در شهر بوشهرها و تعداد دستگاه: گزارشی از مکان2جدول 
 تعداد مکان

 92 شعب موجود در شهر

 تعداد سازمان 

 9 تان بوشهرهای اساداره کل فرودگاه

 9 ادارا کل نوسازی مدارس

 2 نیروگاه اتمی بوشهر

 9 اداره کل تربیت بدنی

 9 دانشگاه پیام نور

 9 اداره کل بهزیستی استان بوشهر

 9 بیمارستان شهدای خلیج فارس)س(

 9 دانشگاه علوم پزشکی

 29 جمع

 

افزایش تقاضا برای  با توجه به میزان رشد جمعیت و افزایش شهرنشینی و از سوی دیگر

ها را در سطح استقرار این دستگاه، مسئوالن این بانک در نظر دارند که تعدادی از این دستگاه

شهر مستقر نمایند تا از این رو ضمن پوشش تقاضا بتواند مزیت رقابتی خود را در مقابل سایر 

دد، ابتدا با مشخص گرها حفظ نمایند. از اینرو همانگونه که در نقشه زیر مشاهده میبانک

های سفید رنگ( های خودپرداز بر روی نقشه شهر بوشهر )خانههای فعلی دستگاهنمودن مکان

-تواند با سایر بانکهای خودپرداز بانک ملت میو ضمن در نظر گرفتن همپوشانی که دستگاه

این های پیش روی های موجود در سطح شهر داشته باشد و همچنین در نظر گرفتن محدودیت

بانک برای خرید و استقرار دستگاه خودپرداز، یازده نقطه در سطح شهر بوشهر شناسایی 

گیرد که علیرغم می گردید. باید بیان داشت که این یازده نقطه مناطقی از سطح شهر را در بر

دارا بودن شرایطی همچون جمعیت مورد نیاز، نزدیکی به خیابان و نزدیکی به مراکز خرید و 

اند. بنابراین با در نظر گرفتن جمعیت و سایر بهره بودهها بیها از وجود این دستگاههفروشگا

شود که ها چنین نتیجه میهای خودپرداز سایر بانکشرایط موجود و همچنین وجود دستگاه

های علمی جهت تعیین این نقاط ها و همچنین استفاده از روشیابی این دستگاهتوجه به مکان

 یابی آنها به دقت انجام شود. شود که باید مطالعات مکانی محسوب میامری ضرور
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 : محدوده مورد مطالعه، دستگاه های خودپرداز فعلی 1نقشه شماره 

 

بعد از یافتن محل دستگاه های خودپرداز فعلی بر روی نقشه شهر بوشهر، با استفاده از عواملی 

شود و همچنین نظر کارشناسان حوزه بانکداری که برای اسقرار دستگاه بایستی در نظر گرفته 

 باشند. می نقطه دیگر نیز شناسایی گردید، که این نقاط به شهر زیر 91

  نقطهK ،واقع در خیابان شهید چمران )نبش خیابان المهدی(. مجاورت با دانشگاه پیام نور :

 مرکز خرید شهرداری، دانشگاه علمی کاربردی، وضعیت مسکونی منطقه.

  نقطهL ،خیابان شهید آوینی . مجاورت با اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر :

سازمان نوسازی مدارس، مرکز خدمات درمانی فرهنگیان بوشهر، آتش نشانی، وضعیت 

 مسکونی منطقه.

  نقطهM واقع در خیابان رئیسعلی دلواری ، جنب اداره کل پست استان بوشهر . نزدیکی به :

 ن قدس.مدرسه، فروشگاه و میدا

  نقطهN واقع در خیابان سنگی، روبروی خیابان فاطمیه. مجاورت با درمانگاه محمد رسول :

 اهلل )ص( سازمان ها، مدارس و فروشگاه ها.

  نقطهO ،واقع در خیابان شهید مطهری، نبش خیابان شهید رجایی. مجاورت با فروشگاه ها :

 مدارس و وضعیت مسکونی منطقه.

  نقطهPن بهشت صادق، نبش خیابان هاللی. مجاورت با فروشگاه ها، منازل : واقع در خیابا

 مسکونی.
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 نقطه Q.خیابان شهید نواب صفوی. مجاورت با مدارس، منازل مسکونی : 

  نقطهR ،تقاطع خیابان شهید عاشوری و خیابان شهید بهشتی. نزدیکی به فروشگاه ها :

 فرودگاه بین المللی بوشهر، منازل مسکونی.

  نقطهSبان ولیعصر. مجاورت به فروشگاه، نزدیکی به بازار.: خیا 

  نقطهT ،خیابان طالقانی، نبش خیابان جمهوری اسالمی. مجاورت با فروشگاه ها، مدارس :

 وضعیت مسکونی منطقه.

 

 تعریف مسأله و روش شناسی پژوهش

در خصوص تعیین عوامل موثر در جهت استقرار یک تسهیل عمومی مطالعات مختلفی انجام 

ه و عوامل متعددی در متون مختلف بیان گردیده است. اما از یک سو تعیین عوامل شد

اثرگذار جهت انتخاب مکان مناسب برای استقرار دستگاه خودپرداز امری دشوار محسوب 

گردد و از سوی دیگر مطالعه اندکی که در این مورد صورت گرفته است، به خودی خود می

های کمتر از دالیل علمی جهت اسقرار دستگاه های کشورموجب شده است که بانک

بندی آنچه در متون مختلف ارائه شده و طی خودپرداز خود استفاده کنند. با توجه به جمع

توان به شش معیار هایی که با متخصصین حوزه بانکداری صورت گرفته است میمصاحبه

تجاری،  –عوامل رقابتی اجتماعی،  -اصلی که عبارتند از عوامل جمعیتی، عوامل اقتصادی 

 -گذاری و عوامل سیاسی مجاورتی(، عوامل سرمایه –عوامل مطلوبیت عمومی )زیرساختی 

ها اشاره نمود. بدیهی است که هرکدام از این معیارها دارای قانونی جهت استقرار این دستگاه

ئه مدلی در پی نشان داده شده است. این پژوهش با ارا 7باشند که در جدول  می زیر معیار نیز

باشد. اما های خودپرداز میسنجی هر یک از معیارهای الزم جهت استقرار دستگاهاهمیت

یابی باشد. مکانیابی میای که در اینجا باید به آن توجه نمود ماهیت مسائل مکاننکته

-یابی به شمار میمسائل مکان NP-Hardهای خودپرداز جز مسائل بسیار پیچیده و دستگاه

 (.2119)ماریکو و ورنک، دآی
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مدلسازی ریاضی به دنبال تعیین مکان مناسب  -از اینرو در این پژوهش، با رویکردی کمی 

های خودپرداز شعب بانک ملت در سطح شهر بوشهر بوده تا بر این جهت استقرار دستگاه

یر گیری چندشاخصه و با نظر سنجی از چندین متخصص و مداساس با بکارگیری فنون تصمیم

کند. از آنجا ان حوزه بانکداری در فضای کاری شهرستان بوشهر، هدف ارزیابی را محقق می

اند و همچنین از که معیارها و زیر معیارهای ارائه شده در این پژوهش بطور مستقل فرض شده

آوری اطالعات استفاده شده است از تکینک تحلیل سلسله مراتبی نظرسنجی برای جمع

سنجی هریک از معیارها و زیرمعیارهای موجود از نظر دهی و اهمیتوزن به 9گروهی فازی

متخصصین پرداخته شده و در نهایت پس از دریافت نظرات خبرگان و ادغام این نظرات با 

)مدل صفر و یک( که در ادامه  2یکدیگر )به دلیل تفاوت در نظرات(، با روش تخصیص خطی

های مورد نظر پرداخته شده است و بعد با استفاده از نرم بندی مکانبیان خواهد شد، به اولویت

 های این مساله را استخراج گردیده است.یافته MATLABافزار 

برای انجام مقایسه زوجی بین معیارها و زیر معیارها نسبت به همدیگر باید دو ماتریس که در 

یگر تمام زیر ( و در سطر و ستون ماتریس دC1 – C6سطر و ستون یکی تمام معیارها )

( را S1 – S10معیارهای یک معیار اصلی قرار دارد )مثال برای زیرمعیار های عوامل جمعیتی 

شود که بعنوان مثال ارجحیت تعیین نمود. بدین منظور از کارشناسان این سوال پرسیده می

 چقدر است؟ از سوی دیگر برای تعیین میزان ارجحیت از جدول اعداد C2نسبت به  C1معیار 

گیری شده کارشناس بهره 5گردد. به منظور انجام مقایسه زوجی از نظرات فازی استفاده می

 ارائه شده است. 3است که مشخصات پاسخ دهندگان در جدول 
 

 : مشخصات پاسخ دهندگان3جدول 

 تعداد سمت ردیف

 9 مدیر 1

 9 معاون 2

 3 پرسنل با تحصیالت و تجارب مدیریتی 3

 

1 - Fuzzy Group Analytic Hierarchy Process 

2 - linear Assignment 
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ریس مقایسات زوجی را در اختیار کارشناسان قرار داده شد. طی نظر سنجی در این مرحله مات

بندی نظرات خبرگان حوزه بانکداری ماتریس مقایسات زوجی  به عمل آمده بر اساس جمع

 نشان داده شده است. 4معیارهای اصلی نسبت به هم در جدول شماره 
 

براساس ادغام نظرات  : ماتریس مقایسات زوجی معیارهای اصلی نسبت به هم4جدول 

 کارشناسان 

C6 C5 C4 C3 C2 C1 G 

6 8556 7558 8539 7535 9535 3512 2559 2513 352 2596 252 7517 9514 5519 9 9 9 C1 

5558 4557 3557 2596 2597 9597 1542 1533 1527 1529 1521 1597 9 9 9 1521 1597 1594 C2 

7599 9516 5517 9532 5531 4528 9513 1584 1571 9 9 9 5563 4562 3561 1545 1537 1539 C3 

7558 9558 5558 9567 5567 4569 9 9 9 9543 9596 1567 3579 3512 2541 1546 1541 1533 C4 

2565 2546 9586 9 9 9 1521 1597 1594 1522 1596 1599 1591 1549 1537 1599 1594 1592 C5 

9 9 9 1553 1542 1534 1598 1595 1593 1521 1599 1594 1528 1522 1598 1593 1592 1599 C6 

 

های بیان شده، اهمیت هر یک از ای چانگ ، طبق فرمولابتدا با رویکرد تجزیه و تحلیل توسعه

معیارها و زیرمعیارها را برای مدل مفهومی پژوهش محاسبه گردیده، که به دلیل باال بودن 

 ورده شده است :( آ9و  5حجم محاسبات، فقط جداول نهایی)جداول 
 

 )با رویکرد چانگ(معیارهای انتخاب مکان مناسبرتبه بندی  :5جدول 

 رتبه وزن  کد معیار معیارها

 C1  1551643 9 عوامل جمعیتی

 C2  151592 5 اجتماعی -عوامل اقتصادی 

 C3  1597935 2 تجاری -عوامل رقابتی 

 C4  1595598 3 عوامل مطلوبیت عمومی 

 C5  1512845 6 گذاریعوامل سرمایه 

 C6  151764 4 قانونی –عوامل سیاسی 

اند، که در جدول بندی شدهدر ادامه کلیه زیرمعیارهای مدل مفهومی نیز با رویکرد چانگ رتبه

 اند :که در صفحه بعد نشان داده شده است، آورده شده 7
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ت استقرار دستگاه : رتبه بندی معیارهای های تفکیک شده انتخاب مکان مناسب جه6 دولج

 خودپرداز)زیرمعیارها()با رویکرد چانگ(
رت

 به

وزن تعدیل 

 شده
 معیار کد زیر معیار کد

9 15995417 S1 جمعیت منطقه 

C1 

ی
عیت

جم
ل 

وام
ع

 

97 15198594 S2 نرخ تغییر جمعیت 

36 15112542 S3 میزان درصد افراد جوان و نوجوان 

2 15167998 S4 تعداد خانوار 

4 15194932 S5 میانگین اندازه خانوار 

25 15117254 S6 های صنعتی، تجاری و کشاورزیمیانگین تعداد افراد شاغل در بخش 

39 1511353 S7 تعداد افراد دارای شغل آزاد 

38 1511269 S8 سهولت در دسترسی 

9 1515419 S9  و جنسیتمیزان جمعیت مشغول به کار با توجه به میزان تحصیالت، سن 

3 15163618 S10 تعداد جمعیت سیار در منطقه 

29 15117184 S11 درآمد کل خانوار 

C2 

ی 
اد

ص
اقت

ل 
وام

ع
- 

ی
اع

تم
ج

ا
 

27 1511966 S12 درآمد متوسط خانوار 

99 15129136 S13 میزان تقاضا برای دریافت خدمت 

22 15191189 S14 تمایل مشتریان به خرید نقدی 

26 15119119 S15 گرایش به پس انداز 

92 15127393 S16 نسبت بانک های موجود به جمعیت منطقه 

C3  ی
ابت

رق
ل 

وام
ع

- 
ی

ار
ج

ت
 

94 15122239 S17 نسبت دستگاه های خودپرداز موجود به جمعیت منطقه 

93 15125423 S18 فراگیر بودن پوشش شبکه شتاب برای همه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری 

6 15139595 S19 تعداد بانک های موجود در منطقه 

99 1513199 S20 تعداد دستگاه های خودپرداز موجود در منطقه 

91 1513193 S21  میزان استفاده از دستگاه هایPOS 

34 
15114118 S22 

تعداد شرکت های موجود در بخش های صنعتی و تجاری )تعداد شرکت ها در مکان 

 (ATMنصب 

31 15115793 S23 وجهه بیرونی و نشان تجاری بانک 

24 15117939 S24 سیستم های حمل و نقل عمومی 

C4 

ی
وم

عم
ت 

وبی
طل

ل م
وام

ع
 

   

5 15155258 S25 )نظام ترافیک ) شبکه معابر 

8 15138756 S26 نزدیکی به مراکز خرید و فروشگاه ها 

95 15122139 S27  دولتی و خصوصینزدیکی یه سازمان ها و ادارات 

33 15114164 S28 
 نزدیکی به مراکز درمانی ) از قبیل بیمارستان ها و درمانگاه ها(

49 15112346 S29 
 نزدیکی به مراکز تفریحی ) از قبیل پارک، سینما و ...(

37 15113169 S30 
 نزدیکی به هتل ها

42 15119913 S31 شگاه ها(نزدیکی به مراکز آموزشی ) از قبیل دان 
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35 15113947 S32 )... در دسترس بودن سیستم های ارتباطی و مخابراتی ) تلفن، اینترنت و 

98 
1519979 S33 در نظر گرفتن طول صف انتظار برای دریافت خدمت 

41 15112452 S34 نرخ بازگشت سرمایه 

C5 

 

 

 

ی 
ار

ذ
 گ

یه
ما

سر
ل 

وام
ع

 

45 15111766 S35 خودپرداز بیمه پوشش دستگاه های 

49 15111215 S36 هزینه سرمایه گذاری اولیه 

39 15115293 S37 نرخ رشد سرمایه گذاری 

44 15111699 S38 ارزیابی سود بازار 

21 15199899 S39 میزان تراکنش برای هر دستگاه و دریافت کارمزد 

28 15119656 S40 در نظر گرفتن فرصت های موجود در بازار 

7 15136468 S41 مقررات دولتی و حکومتی 

C6  ی
اس

سی
ل 

وام
ع

- 
ی

ون
قان

 

29 15191229 S42 قوانین و ضوابط صنعتی و تجاری 

23 15116236 S43 قوانین و ضوابط منطقه ای 

96 15193667 S44  انتظامی –سیاست های امنیتی 

32 15115112 S45 سیاست های نگهداری و پشتیبانی 

43 15119495 S46 سیاست های مدیریتی در مکان یابی 

 

نکته دیگری که در این مرحله باید به آن توجه نمود بررسی پایایی پرسشنامه ها و محاسبه نرخ 

باشد. از اینرو برای هر ماتریس تصمیم استخراج شده طبق نظر خبرگان، ناسازگاری آن می

ا بین مقایسات زوجی، سازگاری بایستی نرخ ناسازگاری محاسبه گردد، تا مشخص شود که آی

های تصمیم معیارها و زیر معیارها وجود دارد یا خیر. در جدول زیر نرخ ناسازگاری ماتریس

است که  159ها زیر شود که نرخ ناسازگاری تمام ماتریسنشان داده شده است. مالحظه می

 باشد.مقداری قابل قبول می

 
 ریس های تصمیم معیارها وزیر معیارها:  نرخ ناسازگاری محاسبه شده مات7 جدول

 (  نرخ ناسازگاری) ماتریس های تصمیم

 1515 ماتریس تصمیم مربوط به مقایسات زوجی معیارهای انتخاب مکان برای دستگاه خودپرداز 

 1516 ماتریس تصمیم مربوط به مقایسات زوجی زیر معیارهای عوامل جمعیتی

 1518 اجتماعی  -جی زیرمعیارهای عوامل اقتصادی ماتریس تصمیم مربوط به مقایسات زو

 1516 تجاری -ماتریس تصمیم مربوط به مقایسات زوجی زیرمعیارهای عوامل رقابتی 

 1516 مجاورتی( –ماتریس تصمیم مربوط به مقایسات زوجی زیرمعیارهای عوامل مطلوبیت عمومی )زیرساختی 

 1519 رهای عوامل سرمایه گذاریماتریس تصمیم مربوط به مقایسات زوجی زیرمعیا
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 1515 قانونی -ماتریس تصمیم مربوط به مقایسات زوجی زیرمعیارهای عوامل سیاسی 

 تدوین مدل ریاضی چندهدفه برای هریک از معیارهای اصلی

های خودپرداز باید عوامل متعددی مورد توجه قرار گیرد، از برای تعیین مکان مناسب دستگاه

-له به تدوین مدل ریاضی چند هدفه برای هریک از معیارهای اصلی میاینرو در این مرح

پردازیم. در این بخش، مدلسازی بر اساس رتبه وزن معیارهای اصلی به دست آمده از فرآیند 

باشد. بر این اساس مدل ریاضی این پژوهش در شش تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازی می

-اضی پژوهش ابتدا برای عوامل جمعیتی تدوین میگردد. از اینرو مدل ریمرحله تدوین می

تجاری، عوامل مطلوبیت عمومی )زیرساختی  –گردد و برای سایر معیارها یعنی عوامل رقابتی 

گذاری اجتماعی و عوامل سرمایه  –قانونی، عوامل اقتصادی   –مجاورتی(، عوامل سیاسی  –

پژوهش برای هر شش معیار نیز  جواب نهایی آنها نوشته خواهد شد و در نهایت مدل اصلی

 گردد.تدوین می
 

 مدلسازی عوامل جمعیتی

با توجه به نتایج فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازی، عوامل جمعیتی از وزنی معادل  

برخوردار گردیده است، که بیشترین مقدار را در میان سایر معیارهای اصلی مدل  51643/1

باشد. اساس اولین هدف، تدوین مدلی برای عوامل جمعیتی میمفهمومی مسأله دارد. بر این 

گانه براساس  های دهبندی مکانهمچنین اطالعات مربوط به نظرسنجی درباره رتبه

گردد که به  مالحظه می 8است. در جدول شماره  8زیرمعیارهای تعیین شده به قرار جدول 

است. برای   ای اختصاص داده شده بهها بر اساس زیرمعیارهای تعیین شده، رتهریک از مکان

نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان بانک  5اینکه بتوان اهمیت نظر هر یک از کارشناسان ) 

ها برحسب یک مالک معتبر مشخص کرد مالک  دهی به شاخصملت( را در فرایند وزن

 (FGAHP)زی مورد نظر در این پژوهش استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی فا

اجتماعی، عوامل  –است که بر اساس شش معیار اصلی عوامل جمعیتی، عوامل اقتصادی 

، قانونی -تجاری، عوامل مطلوبیت عمومی، عوامل سرمایه گذاری و عوامل سیاسی  –رقابتی 

به ارزیابی و اهمیت سنجی نظرات کارشناسان اقدام شده است. بدیهی است وزن و اهمیت 



 111 ریزی...های خودپرداز با استفاده از برنامهیابی دستگاهحل مسأله مکان 

 

 

 

شناسان در نظر سنجی ممکن است با هم یکسان نباشد. همچنین از آنجایی که نظرات تمام کار

میان نظرات متخصصان از نظر رتبه داده شده تفاوت وجود دارد، در نتیجه برای اینکه بتوان به 

یک اجماع از نظرات متفاوت دست یافت، الزم بود که ابتدا اهمیت هریک از زیر معیارها 

های داده شده از طرف متخصصان اقدام شود.  رکیب رتبهمشخص شده و پس از آن به ت

آوردن رتبه ها برای به دستهمچنین با توجه به تفاوت نظرات خبرگان از روش میانگین رتبه

 هر مکان با توجه به زیر معیار ها استفاده شده است. 

 نماییم: می به صورت زیر استفاده LPبدین منظور از مدلسازی یک 
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 kبه رتبه نهایی    گیریم که  می را به گونه ای در نظر     به طوریکه یک ماتریس مربع 

گردد.اگر بهینه       باشد، در غیر این صورت       شود، چنانچه  می ام واگذار

ضرب باشد، آنگاه ترتیب بهینه گزینه ها از حاصل    فوق به صورت ماتریس  LPحاصل از 

 نشان دهنده بردار ستونی از گزینه هاست( بدست خواهد آمد.  )     
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 گانه پیشنهادی بر اساس زیر معیارهای مدل مفهومیهای دهبندی مکان: رتبه8جدول 

 

 

پس از اینکه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازی تا سطح هدف که یعنی یافتن اهمیت 

آمده است  9ت، به دست آمد که اطالعات مربوط به آن در جدولهریک از معیارها بوده اس

توان با داشتن اهمیت هرکدام از معیارها و زیر معیارها به گام دوم، یعنی مدلسازی برای  می

ها در مدلسازی ریاضی که در  های ارایه شده از طرف متخصصان رفت. این وزن ترکیب رتبه

شود. بر اساس مدل تخصیص مدل به کار گرفته مینهایت فرموله شده است در تابع هدف این 

شود. ضرایب تابع هدف به صورت تعداد  خطی که مدل آن به صورت صفر و یک فرموله می

 تکرارهای آن آمده است.  6باشد که در جدول  تکرارهای شاخص در رتبه مربوطه می
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ی ده گانه را برای هابه منظور مدلسازی عوامل جمعیتی تعداد تکرار حضور شاخص ها در رتبه

گیریم. تکرار حضور ( در نظر میS10تا  S1زیر معیارهای عوامل جمعیتی )شامل زیر معیار 

 های عوامل جمعیتی در جدول زیر نشان داده شده است.شاخص

برای  برحسب نظرات کارشناسان گانهدههای  ها در رتبه حضور شاخص : تعداد تکرارهای9جدول 

 عوامل جمعیتی

  رتبه

 مکان پیشنهادی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 K (X1)نقطه     3  2  3 2 

 L (X2) نقطه     3  9 2 2 2

 M(X3) نقطه     9  3 2  4

 N(X4) نقطه 9  9    3   

 O(X5) نقطه  9  9    3  

 P(X6) نقطه   9   4    

 Q(X7) نقطه 4   3 2    9 

 R(X8) نقطه    3  3 9  3 

 S(X9) قطهن  4   4     2

 T(X10) نقطه   3   9 2  2 2

بار در رتبه چهارم و  3، طبق نظرات کارشناسان  Kدارد که مثال نقطه  بیان می 6جدول شماره 

بار در رتبه نه بوده است. که این موارد در 2بار در رتبه هشت و  3بار در رتبه شش و  2

 های ماتریس فوق قابل شناسایی و پیگیری است.  درایه

و  9تابع هدف مدل تخصیص خطی الزم است مجموع اوزان زیر معیارها با توجه به جدول  در

جایگذاری شود تا به ازاء مجموع وزن زیر معیارها  91در جدول  6باتوجه به ساختار جدول 

برای ساخت  91وزن مرتبط قرار داده شود به این ترتیب جدول شماره  91در هر سلول جدول 

ریزی خطی ضروری  زیر ساخته شده که برای فرموله نمودن مدل برنامهمدل ریاضی به صورت 

 خواهد بود. 

 



 69ار ، به44، شماره پانزدهمسال  –مطالعات مدیریت صنعتی  978

 

گانه بر اساس های ده : مجموع وزنهای مرتبط با وزن زیر معیارها متناظر با تعداد تکرارهای رتبه11جدول 

 برای عوامل جمعیتی FGAHPمدل
  رتبه

 مکان پیشنهادی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 K (X1)نقطه     15194  15999  15292 15129 

 L (X2) نقطه     15194  15995 15999 15169 02021

 M(X3) نقطه     15163  15994 15129  0223

 N(X4) نقطه 1535  15163    15194   

 O(X5) نقطه  1535  15163    15194  

 P(X6) نقطه   1535   15958    

 Q(X7) نقطه 15958   15124 15999    15995 

 R(X8) نقطه    15329  15124 15163  15194 

 S(X9) نقطه  15958   15986     02161

 T(X10) نقطه   15194   15995 15129  15999 02096

 

توان با جمع جبری اوزان  می 6و جدول  9و با مراجعه به جدول  8های جدول  با عنایت به رتبه

ای قرار  ت که هر مکان با چه وزنی درچه رتبهداده شده توسط متخصصان به هر مکان دریاف

ایم. با توجه به عناصر جدول شماره انتقال داده 91گرفته است و این وزن را به جدول شماره 

 21متغییر و  911های آن مدلی ریاضی با  و با بکارگیری مقادیر به دست آمده در درایه 91

 گردد. محدودیت تدوین می

نماییم. بدین ترتیب اقدام به تدوین مدل ریاضی مسأله می 91پس از تدوین جدول شماره 

روش مدل سازی صفر و یک که در این پژوهش به کار گرفته شده همانگونه که در بخش 

های مفروض از یک مسأله  پنجم این پژوهش به آن اشاره گردید، چنین است که در آن گزینه

ها از  ی شده و سپس رتبه نهایی گزینهبندبر حسب امتیازات آنها از هر شاخص موجود رتبه

ها مشخص خواهد شد.  طریق یک پروسه جبران خطی به ازای تبادالت ممکن در بین شاخص

ام است. iام به مکان مورد بررسی jبیانگر رتبه تخصیصی  hijدر این مدل متغیر تصمیم 

وزن و اهمیتی است که متخصصان  بیانگر مجموع ikyچنین در این مدل ضریب تابع هدف  هم

در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازی با رعایت نرخ ناسازگاری دریافت داشته و 

 اند. ها کرده دهی به مکانهمچنین خود اقدام به رتبه
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تواند به یک مکان  های مدل گویای این واقعیت است که هر رتبه فقط و فقط می محدودیت

گردد. بر اساس  ین دلیل مدل مذکور به صورت صفرو یک ارایه میتخصیص داده شود. به هم

بندی نظرات  توضیحات فوق مدل عملیاتی زیر برای مسأله تخصیص رتبه نهایی برحسب جمع

گانه فرموله شده است. پس از حل این مدل )که در بخش ضمائم به صورت های ده به مکان

دست   گانه بههای ده رتبه مکان MATLAB گسترده نشان داده شده است(  با نرم افزار 

 خواهد آمد.

 FGAHPگردد که وزن به دست آمده از روش  طور که قبال متذکر شد، مالحظه می همان

در تابع هدف این مدل وارد شده است، که بدین ترتیب مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با 

 نه ادغام شده است.  گاهای ده مدل صفر و یک تخصیص خطی برای رسیدن به رتبه مکان

 
 : رتبه استخراج شده به ازائ متغیرهای تصمیم مدل برای عوامل جمعیتی 11جدول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رتبه 

 49X 52X 93X 84X 65X 919X 27X 98X 76X 391X نام مکان

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 مقدار متغیر

گرفته و  9متغیر مقدار  91که فقط گردد  مالحظه می 99با توجه به اطالعات مربوط به جدول 

نمایشگر رتبه مکان  jاند. و از آنجایی که اندیس  باشد صفر شده متغیر می 61مابقی متغیرها که 

های پژوهش قابل  نمایشگر مکان است، رتبه هر مکان در جدول فوق به عنوان یافته iو اندیس 

 باشد. می 2555ی برابر با باشد. همچنین مقدار تابع هدف برای عوامل جمعیت تبیین می

 مدلسازی سایر عوامل 

در این بخش به مدلسازی سایر عوامل با استفاده از روش تخصیص پرداخته شده است. الزم به 

گانه و های دهها برای مکانذکر است که در این بخش نیز از دو جدول تعداد تکرار شاخص

 گردد.ها استفاده میمجموع وزن این شاخص

گانه های دهتجاری تعداد تکرار حضور شاخص ها در رتبه –مدلسازی عوامل رقابتی  به منظور

(، عوامل 33Sتا  24S(، عوامل مطلوبیت عمومی )شامل زیر معیار 23Sتا  99S)شامل زیر معیار 

اجتماعی )شامل زیر معیار  -(، عوامل اقتصادی 49Sتا  49Sقانونی )شامل زیر معیار  -سیاسی 
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99S  95تاS ،)شامل زیر معیار عوامل سرمایه( 34گذاریS  41تاSدر نظر می ) گیریم. در این

باشد که در این بخش فقط جواب نهایی هر  می مرحله روش مدلسازی به صورت بخش قبل

مدل نشان داده شده است. همچنین در مدلسازی این بخش ، تابع هدف مدلسازی هر یک از 

هر مدل در نظر گرفته شده است.در این بخش نیز وزن های عوامل به عنوان یکی از محدودیت

در تابع هدف این مدل وارد شده است، که بدین ترتیب  FGAHPبه دست آمده از روش 

مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با مدل صفر و یک تخصیص خطی برای رسیدن به رتبه 

 گانه ادغام شده است.  های ده مکان
 ه ازائ متغیرهای تصمیم مدل برای سایر عوامل : رتبه استخراج شده ب12جدول 

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 رتبه

مقدار 

تابع 

 هدف

سایر 

 عوامل

 49X 52X 83X 64X 915X 99X 77X 98X 26X 391X 29/9 تجاری -رقابتی 

 59X 42X 913X 74X 85X 69X 37X 98X 26X 991X 744/1 مطلوبیت عمومی

 49X 52X 63X 84X 75X 919X 97X 28X 36X 991X 999/1 قانونی -سیاسی 

 99X 22X 43X 54X 915X 69X 87X 38X 96X 791X 244/1 اجتماعی -اقتصادی

 49X 52X 63X 34X 95X 29X 917X 98X 76X 891X 964/1 سرمایه گذاری

 49X 62X 83X 54X 915X 99X 77X 98X 26X 391X 834/2 حل همزمان شش عامل

  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 مقدار متغیر

های حل شده گردد که جواب همه مدل مالحظه می92با توجه به اطالعات مربوط به جدول 

گردد که مقدار تابع هدف در هر مرحله کمتر شده، باشد. همچنین مالحظه میبا هم مشابه نمی

 834/2شوند مقدار تابع هدف به مقدار  می ولی هنگامی که هر شش عامل با هم در نظر گرفته

 . رسد می

 بحث و نتیجه گیری

های خودپرداز، بهینه بودن مکان این با توجه به استفاده روزافزون شهروندان از دستگاه

تواند یک مزیت و وسیله برتری و سرآمدی در ارائه خدمات برای  می ها در یک شهر ،دستگاه

تعیین  ها محسوب شود. البته همانگونه که در بخش پیشینه پژوهش نیز عنوان گردید،بانک
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ها در سطح شهر با محدودیت ها و سختی های بسیاری از جمله مکان بهینه برای این دستگاه

های محیطی نبود اتفاق نظر بر روی معیارهای نصب دستگاه خودپرداز و زیاد بودن محدودیت

 باشد. های توسعه آتی رقبا( و غیره همراه میهای خودپرداز رقبا و طرح)از جمله وجود دستگاه

همانگونه که قبال نیز بیان گردید، هدف از انجام پژوهش حاضر، یافتن مکان مناسب برای 

ای که تقاضای تمام سطح شهر مورد باشد، به گونههای خودپرداز در شهر بوشهر میدستگاه

پوشش قرار گیرد. در این مقاله از آنجایی که از نظرات خبرگان حوزه بانکداری سود برده 

مقاله توانسته است با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی در محیط فازی، شده است، این 

ابتدا وزن و میزان اهمیت هریک از معیارها و زیر معیارهای استخراج شده از پیشینه پژوهش و 

همچنین استفاده از نظرات خبرگان حوزه بانکداری را تبیین نماید و در گام بعد به تقدم و 

بندی زیر معیار )که در قالب شش معیار اصلی دسته 49نه با در نظر گرفتن گاهای دهتأخر مکان

گردیده است( از نظر هر یک از متخصصان دست یابد. در نهایت نیز برای اجماع از مدل 

یابی برای تخصیص رتبه ریزی خطی با استفاده از فن تخصیص خطی به یک مدل بهینه برنامه

کند و از آنجایی که مدل تخصیص خطی یک مدل جبرانی ها اقدام  به هریک از مکان بهینه

نماید و همچنین به دلیل  های عوامل مؤثر در انتخاب را در هر مکان را حفظ می است، ویژگی

همراه با نرخ ناسازگاری مناسب از  FGAHPهای  ترکیب شدن تابع هدف آن با خروجی

 اعتبار خوبی برخوردار است. 

های  گانه که در ارتباط با شاخصهای دهآمده برای ارزیابی مکانبا توجه به محاسبات به عمل 

گانه مورد استفاده قرارگرفته شده است و به کارگیری آنها در مدل ریاضی ارایه شده به 49

به آن اشاره شده دست یافته شد.  نتایج این جدول افق جدیدی را  93نتایجی که در جدول 

توان به میزان بهبودی که در تابع هدف ه از جمله میدهد کپیش روی مدیران بانک قرار می

به ازای در نظر گرفتن یکی از عوامل و یا در نظر گرفتن تمام عوامل به طور همزمان اشاره 

 نمود.
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 : رتبه استخراج شده به ازائ متغیرهای تصمیم مدل برای همه عوامل 13جدول 

 عوامل
جمعیت 

 شناختی

 -رقابتی 

 تجاری

مطلوبیت 

 عمومی

 -سیاسی 

 قانونی

اقتصادی 

 اجتماعی

سرمایه 

 گذاری

عوامل 

 شش گانه

رت

 به

9 N N O N K N N 

2 O O N O L O S 

3 P R T S N S R 

4 R S Q R O M O 

5 S T R Q T K T 

9 T P S T S L P 

7 L Q M K R T Q 

8 K K K L M P K 

6 Q L L M P Q L 

91 M M P P Q R M 

مقدار تابع 

 هدف
2/55 1/21 0/744 0/616 0/244 0/194 2/834 

  

 ضمائم

 مدل گسترده صفر و یک  عوامل جمعیتی
MAX Z = 15194 X94 + 15999 X99 + 15292 X98 + 15129 X96 + 15194 X25 +     15995X27 + 15999 X28 

+ 15169 X26 + 15129 X291 + 15163 X35 + 15994 X37 + 15129X38 + 1523 X391 + 1535 X49 + 15163 X43 

+ 15194 X47 + 1535 X52 + 15163X 54 + 15194 X58 +1535 X93 + 15958 X99 +15958 X79 +  15124 X74 +  

15999 X75 +  15995 X76 + 15329 X84 + 15124 X89 + 15163 X87 + 15194 X86 + 15958 X62 +  15986X65 

+ 15999 X691 + 15194 X913 + 15995 X919 + 15129 X917 + 1999 X916 +  15169 X9191  

ST: 

X99+X92+X93+X94 +X95+X99+X97+X98+X96+X991 = 9 

X29+X22+X23 +X24+X25+X29+X27+X28+X26+X291 = 9 

X39+X32+X33+X34+X35+X39+X37+X38+X36+X391 = 9 

X49+X42+X43+X44+X45+X49+X47+X48+X46+X491 = 9 

X59+X52+X53+X54+X55+X +59 X57+X58+X56+X591 = 9 

X99+X92+X93+X94+X95+X99+X97+X98+X96+X991 = 9 

X79+X72+X73+X74+X75+X79+X77+X78+X76+X791 = 9 
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X +89 X82+X83+X84+X85+X89+X87+X88+X86+X891 = 9 

X69+X62+X63+X64+X65+X69+X67+X68+X66+X691 = 9 

X919+X912+ X913+X914+ X915+X919+ X917+ X918+X916+X9191 = 9 

X99+X29+X39+X49+X59+X99+X79+ X89+X69+X919 = 9 

X92+X22+X32+X42+X52+X92+X72+ X82+X62+X912 = 9 

X93+X23+X33+X43+X53+X93+X73+ X83+X63+X913 = 9 

X94+X24+X34+X44+X54+X94+X74+ X84+X64+X914 = 9 

X95+X25+X35+X45+X55+X95+X75+ X85+X65+X915 = 9 

X99+X29+X39+X49+X59+X99+X79+ X89+X69+X919 = 9 

X97+X27+X37+X47+X57+X97+X77+ X87+X67+X917 = 9 

X98+X28+X38+X48+X58+X98+X78+ X88+X68+X918 = 9 

X96+X26+X36+X46+X56+X96+X76+ X86+X66+X916 = 9 

X991+X291+X391+X491+X591+X991+X791+ X891+X691+X9191 = 9 

Xij  صفر یا یک است 
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