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  چكيده
گستردگي و پيچيدگي جوامع بشري و اهميت شناخت ساختار ارتباطي ميان افـراد، در راسـتاي كشـف تـأثير ايـن      

اي و  هـاي مشـاوره   شـبكه شـده، نقـش شناسـايي     ها براي دستيابي بـه اهـداف مشـخص و از پـيش تعيـين      ارتباط
هاي با فعاليـت خـدماتي كـه     در اين اثنا، شركت. هاي اخير آشكار كرده است هاي مربوط به آن را طي دهه تحليل

عمده درآمد آنها از محل ارائه خدمات، كسب شده و به نيروي انساني وابستگي شديدي دارند، بيش از ساير افـراد  
براي جذب و حفظ مشـتري  در ساختارهاي رسمي و غيررسمي سازمان،  به شناسايي دقيق وضعيت و نقش كاركنان

در سطوح مختلـف  هاي مشاور و ارتقاي دانش و مهارت كاركنان  در راستاي افزايش درآمدها از طريق تقويت شبكه
اطالعـات  اي استفاده شده و بر اين اساس،  در اين پژوهش براي كشف اهداف، از ساختار شبكه .سازمان، نياز دارند
آوري شده و پـس   منظور شناسايي شبكه مشاور داخلي شعبه جمع شعبه يك بانك خصوصي به 36رفتاري كاركنان 

هـاي   نسبت قوي شبكه ارتباط به بيني سودآوري از طريق تعيين از تشكيل گراف شبكه، تجزيه و تحليل براي پيش
   .ده استبا استفاده از رگرسيون انجام ش مشاور داخلي و سودآوري بانك

  .اي بانك، تئوري گراف، رگرسيون، سودآوري، شبكه مشاوره :هاي كليدي واژه
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 مقدمه 
هاسـت كـه درك تـأثير ايـن      زمان با افزايش پيچيـدگي و تنـوع فعاليـت    ها، هم رشد و توسعه سازمان

اهميـت ايـن موضـوع بـراي      ).1390 اكبري تبـار، (تغييرات بر سودآوري سازمان اهميت زيادي دارد 
ها، با توجه به تغييرات بسيار آنها طي سي سال اخير و ارائـه خـدمات    ويژه بانك واحدهاي خدماتي، به
واسطه ترغيب مشتريان به ارائه خدمات، در خصـوص   ها به بر اين اساس، بانك .متنوع، دوچندان است

هـاي مختلـف اقتصـادي،     سـهيالت بـه بخـش   جذب منابع اقدام و با مصرف منابع در قالب اعطاي ت
  ).1389بهمند، (كنند  تحصيل سود مي

شـود   هـا بـه دو بخـش رسـمي و غيررسـمي تفكيـك مـي        طوركلي، ساختارهاي درون سازمان به
با وجود تكيه مديران سازماني بر ايجاد و تقويت ساختارهاي رسمي در قالب تنظيم . )1380پور،  قلي(

. گيرد هاي ساختار غيررسمي سازمان شكل مي ظم تغييرات سازماني در اليه، بخش اع...ها و  بخشنامه
محور،  عنوان يك شبكه دانش گيري صحيح و بستر مناسب ساختارهاي غيررسمي به در حقيقت، جهت

  . شود هاي افراد در شغل خود مي موجب ارتقاي كيفي مهارت
گـذاران و   ها، سياست ري در بانكها و سودآو هاي مشاوره داخلي بانك تشخيص ارتباط بين شبكه

اي داخلـي   هـاي مشـاوره   مديران ارشد را بر آن خواهد داشت تا با تغيير نگرش منفـي دربـاره شـبكه   
  . هاي هدفمند، اقدام كنند به ايجاد زير ساخت) غيررسمي(

هاي شبكه در رابطه با ارتبـاط كارمنـدان بـا     هاي مشاور و همچنين، شناخت ويژگي ارزيابي شبكه
هـاي   ديگر در سطوح يكسان و سطوح مختلف سازماني، با توجه به ماهيـت آنهـا داراي پيچيـدگي   يك

بدين ترتيب، شبكه بـه  . شود خاصي بوده كه براي حل اين مسائل، از مباحث نظريه گراف استفاده مي
  .كند هايي تبديل خواهد شد كه نقش فرد را در مجموعه مشخص مي اي از ارتباط نقشه

نيازهاي اجـراي آن   توليد محصوالت جديد در واحدهاي خدماتي، با توجه به پيشواضح است كه 
هاي قانوني نيـز مواجـه    بر بوده و گاه با محدوديت يا توسعه بازار از طريق افزايش شعب، بسيار هزينه

رساني و جـذب   منظور اطالع در اين شرايط، نبود دانش كافي افراد در سطوح مختلف سازمان به. است
هاي  بر اين اساس، چنانچه براي شبكه. اي دوچندان تحميل خواهد كرد جديد، بر بانك هزينه مشتري

مشاوره داخلي در سطوح مختلف سازمان، تقويت و بستري مناسب تدوين شود، همراه با ارتقاي دانش 
  .واسطه حفظ و جذب مشتريان جديد، سودآوري بانك نيز تضمين خواهد بود فردي، به

ها و سودآوري  هاي مشاور داخلي بانك بايست نشان داد كه بين شبكه براي اثبات اين موضوع مي
هاي مشـاوره   بايست ابتدا، شبكه براي دستيابي به اين مهم مي. آنها رابطه معناداري وجود دارد يا خير
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سازي كرد،  راف مدلنامه شناسايي كرده و با استفاده از تئوري گ ها را با استفاده از پرسش داخلي بانك
سپس، مدل را به سودآوري بانك، تعميم داد و در نهايت، با استفاده از رگرسيون رابطه معناداري ميان 

  . دو مقوله شبكه مشاور داخلي و سودآوري را استخراج كرد
شـود و پـس از    شده پرداخته مي هاي تشكيل ها و گراف آوري و تفسير داده در بخش دوم، به جمع

ها و ساختار مدل تمركز خواهد شد و در نهايت، در بخش چهـارم و   خش سوم بر تحليل دادهآن، در ب
  .شود گيري پرداخته مي پنجم به برازش مدل و بحث و نتيجه

  هاي داخلي ر زمينة شبكهد پژوهش ةپيشين
ن در پژوهشي نقش ارتبـاط بـي   ،امريكا 2از دانشگاه كارنه ميلون )2009( 1سركار، افنبرگ و كركهارت

شـعبه   52اطالعات آنها مربوط به كارمندان . كارمندان و ارتباط آن را با سوددهي بانك بررسي كردند
هـاي داخلـي بـا     ، ارتبـاط معنـاداري بـين شـبكه    مريكاي شمالي بود كه نتيجة پـژوهش از بانكي در آ

عنـوان بررسـي و    با پژوهشي )1390(زاده  حسين شامخي و كنگراني، .داد سوددهي بانك را نشان مي
اي در اسـتان   تحليل شبكه روابط رسمي و غيررسمي ميان سازماني با استفاده از رويكرد تحليل شبكه

دهنـده تـأثير    هاي غيررسمي، نشـان  نتيجه با توجه به تراكم شبكه. كهكيلويه و بوير احمد انجام دادند
 قاسمي .محيط زيست اعالم شدهاي مديريتي استان در حوزه  گيري بيشتر روابط غيررسمي بر تصميم

بيني سوددهي تكي شعب بانك با توجـه   ، در خصوص موضوع حاضر، پژوهشي با عنوان پيش)1391(
  .به شبكه مشاور داخل شعبه تهيه كـرد و در آن بـه مطالعـه مـوردي بانـك اقتصـاد نـوين پرداخـت        

و الگوهـاي ارتبـاطي   گردي بر روابـط اجتمـاعي    تأثير طبيعت يپژوهش، در )1393(محمدي كنگراني 
در ارتبـاط   ،گـردي  دليل اينكه افراد شاغل در بخـش طبيعـت   به .كرددر روستاي طبل بررسي را افراد 

هـاي   نتـايج بررسـي شـبكه   . انتخـاب شـدند   آمـاري  هعنوان جامع گردان هستند، به مستقيم با طبيعت
روابط قـوم و خويشـي و وجـود    ارتباطات ميان افراد نشان داد كه مبناي اصلي ارتباطات ميان افراد را 

هـاي   دهد و پـس از آن دوسـتان و معتمـدان محلـي در رده     طوايف مختلف در اين روستا تشكيل مي
كه هيچ يك از كاركنـان  بود از نكات منفي شبكه ارتباطات روستاي طبل اين . گيرند تر قرار مي پايين

 .نكردنـد ورد مشـورت انتخـاب   عنوان فـرد مـ   جز يك فرد، همكاران خود را به گردي به بخش طبيعت
بـا هـدف شناسـايي و تحليـل     ، پژوهشـي  )1396(نصرآبادي، محمدي كنگراني و ميرزاده كوهشاهي 
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1. Sarkar & Fienberg & Krackhardt 

2. Carnegie Mellon 
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. دادنـد  انجـام  آنهـا  اجتماعي تأثيرات و هرمز جزيره محلي مردم و گردان بوم ميان ارتباطي هاي شبكه
 ايـن  و شده ايجاد همكاري و دوستانه روابط جزيره، محلي مردم و گردان بوم ميان كه داد نشان نتايج

تواننـد بـه    هـا مـي   اين شبكه ،همچنين. شده است منجرگردي در اين جزيره  بوم استمرار به ارتباطات
  .شوندمنجر  هرمز جزيره در پايدار گردي توسعه بوم

  اي پيشينه پژوهش در زمينه گراف شبكه
اي گرافـي   شده كه هدف آنها ايجاد نمونـه هاي زيادي ارائه  اي روش گيري از گراف شبكه براي نمونه

طور تقريبـي   بندي، تراكم داخلي و غيره به است كه از لحاظ خواصي مانند توزيع درجه، ضريب خوشه
   .)1396، و همكاران نصرآبادي(متناظر با گراف شبكه اصل باشند 

 اند كه در اين ردهترين مسير ارائه ك گيري مبتني بر كوتاه روش نمونه) 2015( 1رضوانيان و ميبدي
ترين مسير بين دو گره انتخابي پيدا شده و بر اساس تعـداد   روش با استفاده از الگوريتم ديكسترا كوتاه

ها با رتبـه بـاال ايجـاد     تكرار ظهور هر يال به آنها امتيازي داده و نمونه با انتخاب درصد معيني از گره
مبتنـي بـر الگـوريتم ژنتيـك از شـبكه و داده       گيـري  پاور كرومر و جان پلوتس، روش نمونه .شود مي

شـده و بـا در نظـر     سـازي  اي به روش بهينـه  هاي مشاوره اند تا از گراف شبكه مقياس آزاد را ارائه داده
آمـده از ايـن    دست از نتايج به ).1390اكبري تبار، (گيري انجام شود  گرفتن توزيع قانوني تواني نمونه

هاي تصادفي از لحاظ حفظ توزيع درجه در  آن در مقايسه با الگوريتم توان به كارايي بااليي روش، مي
صورت تصادفي از معايب  هاي اوليه به آمده، اشاره كرد، اما انتخاب جمعيت اوليه و نمونه دست نمونه به

گيـري تصـادفي از لحـاظ خطـاي نسـبي       هـاي نمونـه   اين روش، در مقايسه با روش. اين روش است
تـوان بـه پيچيـدگي     از معايب ايـن روش مـي  . سميرنوف، كارايي باالتري داردآزمايش كولموگرف ـ ا 

 2سـويال، مـوزو و آنتـا   . گيري تصادفي اشاره كـرد  هاي نمونه زماني باالي آن در مقايسه با ساير روش
گيـري روي   در اين روش، نمونـه  .اند زن تصادفي را ارائه داده گيري سانتريفوژ قدم روش نمونه) 2015(

شود، زيرا سـاختار   ختار اجتماعات كوچك و همچنين حفظ ساختار شبكه اصلي متمركز ميحفاظت سا
  ).2016، 3ژانگ و ژاي نايو، ليان، تانگ،(دهد  ها را نمايش مي ها و تجاوز يال انجمن، توزيع نابرابر گره
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1. Rezvanian & Meybodi 
2. Sevilla, Mozo & Anta 
3. Tong, Lian, Niu, Xie & Zhang 
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  هاي مقدماتي شناسي پژوهش و تجزيه و تحليل داده روش
بـا  . بكه و تأثير ارتباط كارمندان بر سودآوري سازمان استهدف از پژوهش حاضر، شناخت ساختار ش

هـاي مـالي و سـاير مسـتندات مـالي       اين تعريف متغير وابسته سود قبل از ماليات بوده كه از صـورت 
درآمـدهاي بانـك بـا    . شود ها حاصل مي شدني است و از محل اختالف بين درآمدها و هزينه استخراج

هـاي   تـرين هزينـه   و اصـلي ... سود تسهيالت، كارمزد خدمات و  توجه به ماهيت فعاليت بانك شامل
از طـرف ديگـر،   . هـاي پرسـنلي اسـت    بها و هزينـه  گذاران، اجاره بانك شامل سود پرداختي به سپرده

كننـد و امتيـاز    اي ايفا مـي  ها، در جايگاه شعبه در ميان ساير شعب، نقش ويژه كاركنان شعب در بانك
امتياز ارزشيابي كه توسـط واحـد منـابع انسـاني     . همين اساس متفاوت استارزشيابي كاركنان نيز بر 

شود، از اقالمي همچون ميزان تحصيالت و تخصص، سابقه خدمت در شغل، نحـوه   سازمان تهيه مي
  .شود ماهه تنظيم و اعالم مي هاي سه تشكيل شده كه طي دوره... اي و  عملكرد دوره

ش از بررسي و مراجعه بـه مـدارك و اسـناد و همچنـين     با توجه به ماهيت پژوهش در اين پژوه
بر اين اساس، در بخش مراجعه به اسناد و مـدارك در  . نامه، استفاده شده است تنظيم و ارسال پرسش

شعبه تهران يك بانك خصوصـي در   40پژوهش حاضر از اطالعات مربوط به سود حاصل از عملكرد 
، استفاده شده است كه پس از انتخاب شعب مدنظر، )4رجه عنوان باالترين تا د به 1از درجه (درجه  4

  .نامه مربوطه تنظيم و به شعب ارسال شد پرسش
پرسش در سطوح مختلف شعبه به بررسي ارتبـاط و نقـش شـبكه     3شده با طرح  نامه تهيه پرسش

 : شرح زير است ها به پردازد كه اين پرسش مشاوره داخلي در داخل شعبه مي
روز چه ميزان براي رفع مشكالت كاري خود بـه هـر يـك از افـراد بـا      طور متوسط طي  به .1

 كنند؟ هاي مشخص مراجعه مي نقش
هـاي مشـخص، چـه مقـدار از مشـكل حـل        در نتيجه مراجعه به هر يك از افراد بـا نقـش   .2

 شود؟ مي
هاي مشخص براي رفع مشكالت كاري به شما  طي روز چه ميزان هر يك از افراد با نقش .3

 ؟كنند مراجعه مي
كننـده بـا توجـه بـه رده      شده براي كليه افراد شعبه و با عنوان شخص تكميـل  نامه معرفي پرسش

شـده، در مجمـوع    هاي شغلي در شـعب بررسـي   بر اين اساس، با توجه به گروه. شغلي وي ارسال شد
شده و بررسي مفـاد   هاي ارسال نامه نامه به شعب منتخب ارسال شد كه از مجموع پرسش پرسش 329



 هجدهم، شماره هشتم، دوره مطالعاتي در مديريت بانكي و بانكداري اسالمينامه  فصل  132

شـعبه   36اي  نامـه  شعبه از جريان بررسي خارج شدند و در نهايت، اطالعـات پرسـش   4اطالعات آن 
  .تحليل شد) فقره 297شامل (

سطح سازماني رئيس شعبه، معاون شعبه، كاربر ارشد و كاربران و پاسـخ بـه    4كاركنان مدنظر در 
دهي  ست كه بر اساس وزنسطح شامل خيلي زياد، زياد، متوسط، كم و خيلي كم ا 5ها نيز در  پرسش

  . اند تعيين و استفاده شده) 9 ،7 ،5 ،3 ،1صورت  به(طيف ليكرت اوزان مربوطه 
  :، به اطالعات زير دست يافتيمهاي دريافتي از كاركنان در سطوح مختلف و ارتباط ايشان از پاسخ

 ؛سطح و سطوح باالتر كاربران شعبه، ميزان تعامل بين كاربران با همكاران هم  
 ؛كاربران ارشد، ميزان تعامل بين ايشان با همكاران سطوح باالتر   
 معاون شعبه، ميزان تعامل بين ايشان با رئيس شعبه.  

تر شعبه و كاربران ارشد، معاون و  بر اين اساس، گروه مخاطبان شامل كاربران كه در سطوح پايين
  . رئيس شعبه كه در سطوح باالتر جاي دارند، خواهند بود

ام، شروع ارتباط به iبا توجه به جريان ارتباطات از فرد (شده نيز  هاي مطرح نتايج مدنظر از پرسش
  :شرح زير است به) ام و خاتمه ارتباطjفرد 

منظور رفع مشكالت كاري و گرفتن مشاوره كاري است،  اول حاوي ميزان مراجعه افراد به  پرسش
  .شود عات در شعبه حاصل مياز اين رو، از اين پرسش ميزان بيشترين مراج

كننـده   دوم حاوي ميزان اثربخشي مراجعات در راستاي حصـول نتيجـه بـراي درخواسـت     پرسش 
  .نحوي مبين قوام پرسش خواهد بود به  اين پرسش. است

شـده از سـوي سـاير     هاي مطـرح  سوم با رويكرد كنترلي، بازخورد و تأييد پاسخ به پرسش  پرسش
  .شده توسط هر شخص به شخص ديگر است اي بر مراجعات انجام تأييديهدهندگان پرداخته و  پاسخ

  هاي داخلي و تشكيل گراف شناسايي شبكه
   تعيين ارتباط بين شبكه
ها ارتباط بين افـراد در سـطوح مختلـف هـر شـعبه بـه        نامه شده در پرسش بر اساس اطالعات تكميل

هـا   اي از ارتباط بر اين اساس، مجموعه). 1جدول (تفكيك مشخص و وزن ارتباط بين آنها تعيين شد 
هـا   ها و يـال  عنوان گره كه در آن، كارمندان به) 1شكل (دار براي هر شعبه تشكيل شد  با گراف جهت

عنـوان   هاي واردشده بـه يـك گـره بـه     عنوان ارتباط بين آنها تعيين شدند، ضمن اينكه تعداد كمان به
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منظور شناسايي شبكه، كارمندان با توجه به مركزيت  به افزون بر اين،. مركزيت گره در نظر گرفته شد
  :بندي شدند شرح ذيل تقسيم به) Sو  L(شبكه و ميزان مراجعه، به دو گروه 

L  دهنده مشاوره(افراد داراي جايگاه سازماني باالتر، باتجربه و پر مراجعه(  
S گيرنده مشاوره(كننده  تجربه و مراجعه افراد داراي جايگاه سازماني پايين تر، كم(  

  سازي اجزاي شبكه كمي
بدين ترتيب كه ابتدا، مركزيـت  . ها از عامل مركزيت استفاده شده است سازي اجزاي شبكه براي كمي

منظور شناسايي ميـزان ارتبـاط و درخواسـت مشـاوره كاركنـان       به) L(گروه كارمندان با سطوح باالتر 
شـرح زيـر    فتن درجه ارزشيابي هـر فـرد در شـعبه بـه    با توجه و در نظر گر Lاز گروه ) S(گروه پايين 

  :شود محاسبه و تعيين مي
=  )1رابطة  −  

= 	نرود								0 	به	 							1اگر	هيچ	كماني	از	 اين	صورت												 غير  در
مركزيت نودهاي ( Lها در گروه  هاي رسيده به يك مجموعه از گره تعداد كل كمان Cكه در آن، 

 Lام، jتعـداد امتيازهـاي ارزشـيابي كارمنـد      Hjام، iتعداد امتيازهاي ارزشـيابي كارمنـد    L( ،Hiگروه 
 ها كه مراجعات اي از گره مجموعه S، )دهنده مشاوره(ها كه مراجعات بيشتري دارند  اي از گره مجموعه

ام از iقـدرمطلق تفاضـل امتيازهـاي ارزشـيابي كارمنـد      ││Hi- Hjو ) گيرنـده  مشاوره(كمتري دارند 
  .است Lبه  Sام از jكارمند 

براي كسـب مشـاوره   ) S(تر  ميزان تعامل در ميان كاركنان با سطوح پايين Cپس از تعيين ميزان 
  :شود شرح زير تعيين مي به Iدر ميان خود با شاخص 

=  )2رابطة  −  

= 	نرود								0 	به	 							1اگر	هيچ	كماني	از	 اين	صورت												 غير  در
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كه بايد در سطوح مختلف در  Sهاي رسيده به افراد گروه  عبارت است از تعداد كمان I كه در آن،
تـوان   بـر ايـن اسـاس، مـي    ). Sمركزيت نودهاي گـروه  (ميان خود براي گرفتن مشاوره حركت كنند 

، Lاست كه بدون ارتباط با افراد گـروه   Sبيانگر ميزان ارتباط كارمندان گروه  Iگونه بيان كرد كه  اين
  .پردازند در ميان خود به كسب مشاوره مي

 Lبـه   Sشده براي تعيين مقياس تعاملي هر نود از گـروه   هاي بيان جه به شاخصدر مجموع، با تو
  :از رابطه زير استفاده شد

=  )3رابطة  /  

M دهد كه چه تعداد از كارمندان گروه  نشان ميS  براي گرفتن مشاوره در صورت نگرفتن پاسخ
 Mبـر ايـن اسـاس، هـر شـعبه كـه       . مراجعه كننـد  Lدر ميان خود در نهايت بايد به كارمندان گروه 

  .تري دارد، در بين كاركنان آن شعبه تعامل بيشتري وجود دارد بزرگ

   ارتباط بين اعضاي شبكه يك شعبه. 1جدول 
 پايان ارتباط

 A B  C  d e f  g h i j k  شروع ارتباط

A -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

B 5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

C 5  7  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

d 5  7  5  -  3  3  3  3  3  5  3  

e 3  7  7  3  -  3  5  3  3  5  5  

f 5  7  9  7  3  -  3  5  3  5  3  

g 5  9  9  5  7  1  -  3  3  5  5  

h 3  7  7  5  1  1  1  -  3  5  3  

i 5  7  5  7  5  3  3  3  -  3  5  

j 3  3  3  3  3  3  3  3  3  -  3  

k  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  -  
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  برآورد پارامترها
كه براي برآورد پارامترهـا از   )2010كراكهارت،  و رگفينب سركار،( مدل باال يك مدل غيرخطي است
نظر از سه درجه آزادي  شده با صرف  بر اين اساس، مدل ارائه. شود حداقل مجموع مربعات استفاده مي

  .درصد در نظر گرفته شده است 95ضمن اينكه در اين برآورد ضريب اطمينان . مناسب است

  ارزيابي برازش
شـده، در   آمده با توجه به مدل غيرخطـي ارائـه   دست هاي به دل، شاخصبراي آزمايش خوبي برازش م

هـاي مـدنظر    مرتبـه تكـرار در نهايـت، شـاخص     34كدنويسي شد و پس از اجرا و پس از  Rافزار  نرم
  :شرح زير تعيين شد تخمين و مدل كلي به

=  )5رابطة  ℎ . 264.217 + 2902.74  

حاصل از برازش مجموع امتيازهاي ارزشيابي كاركنان شاغل هر شعبه با توجه به مدل باال، نتايج 
)H ( و تعامل كاري بين افراد شعبه در سطوح مختلف سازماني)M (   بر سود قبل از ماليات هـر شـعبه

  .زير است 2شرح جدول  با استفاده از مدل رگرسيوني غيرخطي به) x)PROFITدر پايان سال مالي 

  ل رگرسيوني غيرخطيتحليل واريانس مد. 2جدول 
 F  p-value  متوسط مربعات  درجه آزادي  مجموع مربعات  مدل

  019/0  15/3  75/25076  3   27/7523  رگرسيون
      71/7960  32  254742/ 7  مانده باقي

      -  35  97/329972  مجموع

  
اسـت كـه از    019/0آزمون برابر با  p-valueمقدار شود،  مي مشاهدهباال  جدول در كه گونه همان

بنابراين، مـدل رگرسـيوني   . شود كمتر  است، از اين رو، فرض صفر آزمون رد مي 05/0سطح خطاي 
درصد بين متغيرهاي مستقل مجموع امتيازهـاي ارزشـيابي    95غيرخطي معناداري در سطح اطمينان 

با متغير ) M(طوح مختلف سازماني و تعامل كاري بين افراد شعبه در س) H(كاركنان شاغل هر شعبه 
  . وجود دارد xوابسته سود قبل از ماليات هر شعبه در پايان سال مالي 

نسبت مناسـبي   دهد، وجود ارتباط به با سود را نشان مي Hو  Mكه ارتباط بين  2در نمودار شكل 
 .شود شده مشاهده مي بين متغيرهاي اعالم
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  H و Profit، Mهيستوگرام متغير  .2شكل 

  
هـا داراي توزيـع    مانـده  دهد كـه بـاقي   نشان مي 3هاي مدل نمودار شكل  مانده بررسي نتايج باقي

  . نرمال هستند
  

  
  ها مانده نمودار باقي.  3شكل 
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  گيري بحث و نتيجه
اي در يـك سـازمان بررسـي شـده و نتيجـه بـا وضـعيت         در اين مقاله، نقش ساختار شـبكه مشـاوره  

شـعبه منتخـب يـك بانـك      40هاي مربـوط بـه كاركنـان     ن رابطه، دادهدر اي. سودآوري مقايسه شد
شـده از تجزيـه تحليـل     آوري شد و سپس، با استفاده از سـاختار شـبكه كشـف    خصوصي داخلي جمع

  : اكتشافي نتايج زير به دست آمد
     كارمنداني كه مشاغل گوناگون دارند، بايد با كارمندان ديگر تعامل داشته باشـند تـا بتواننـد

 .عملكرد مفيدي بروز دهند

      اگر چند كارمند با امتياز بسيار متفاوت وجود داشته باشند كـه بتواننـد راهنمـايي و مشـاوره
خوبي ارائه دهند، كارمندان براي گرفتن مشاوره ديگر نياز نخواهند داشت تا در ميان خود و 

 .دنبال گرفتن مشاوره باشند هاي ديگر به در گروه

 هاي اجتماعي كه عضو آن هستند تأثيرپـذير شـده، ضـمن     ه به شبكهرفتار اشخاص با توج
 .اند ها داراي اهميت ها براي انتشار اطالعات و تأثيرپذيري كاركنان در سازمان اينكه شبكه

هـا و كمـك بـه     همچنين، در اين پژوهش به شناخت شبكه و ساختارهاي غيررسمي در سـازمان 
افراد پرداخته شد، افزايش توان تحليل اطالعات با اسـتفاده از  ارتقاي سود با استفاده از افزايش دانش 

بندي كاركنـان شـعب بـا     ويژه در مسائل ارتباطي مشاهده شد، شناسايي و امكان درجه شبكه گراف به
گيـري ديگـران حاصـل شـد، بررسـي وضـعيت        توجه به ميزان تماس افراد با ايشان و ميـزان نتيجـه  

پويايي و كسـب دانـش مهـارتي انجـام شـد، امكـان بررسـي و         تعامالت در شعب در راستاي توسعه
ريـزي   تـر شـد و امكـان برنامـه     هاي ارزشيابي كاركنان باعث بروز نتايج كاربردي آزمايي روش راستي

شـده   هـاي شناسـايي   هاي تخصصي با توجه به ضعف هاي آموزشي و كارگاه آموزشي از طريق كالس
  .فراهم شد

ه داخلي بانـك و ارتبـاط    توان ارتباط بين شبكه مشاور اي آينده ميعنوان يك كار پيشنهادي بر به
گيـري متفـاوت ماننـد     هاي نمونه هاي مختلف با استفاده از روش آن با سودآوري را از طريق الگوريتم

گيري را از افـراد مهـم در داخـل شـبكه      توان نمونه همچنين، مي. گيري ژنتيك انجام داد روش نمونه
  . مهم در داخل اين شبكه ادامه دادهاي  بانكي از گره

اي و وابستگي آنها به سود شعب بانكي بـا   در آينده نزديك، اميدواريم اين ساختارهاي مدل شبكه
  .هاي تخميني براي شبكه مشاوره در هر شعبه بررسي شود استفاده از توزيع

   



 139  ... كارگيري رويكردي بر مبناي تئوري گراف، جهت شناسايي شبكه به

  منابع و مĤخذ
  فارسي. الف

هـاي   هاي اجتماعي مجازي با مطالعه مـوردي شـبكه   مطالعه شبكه ).1390( اكبري تبار، علي اكبر
 .شناسي، دانشگاه تربيت مدرس ه جامعهنامه كارشناسي ارشد رشت ، پاياناجتماعي

 .سسه عالي آموزش بانكداري ايرانؤ، تهران، مبانكداري داخلي). 1389( بهمند، محمد

بررسي و تحليل شبكه روابط رسـمي  ). 1390(مهناز  ،زاده حسين ي وتق ،شامخي ؛حنانه ،محمدي كنگراني
اسـتان كهگيلويـه و   : مطالعـه مـوردي  (اي  و غيررسمي ميان سـازماني بـا اسـتفاده از رويكـرد تحليـل شـبكه      

 .169 -149 ،)6(3 ،يمديريت دولت، )بويراحمد

بيني سوددهي تكي شعب بانك با توجـه بـه شـبكه مشـاور داخـل       پيش). 1391(قاسمي، محمد 
 .سسه عالي آموزش بانكداري ايرانه بانكداري، مؤنامه كارشناسي ارشد رشت پايان ،شعبه

. شناختي بـه سـازمان و مـديريت    امعهرويكرد ج: هاشناسي سازمان جامعه .)1380( پور، آرين قلي
 ).سمت( ها انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهتهران، 

ترسيم و تحليل شبكه اعتماد ميان شاغلين بخش گردشگري با استفاده ). 1393( حنانه ،محمدي كنگراني
 ،نامه فرهنگـي هرمزگـان   پژوهش، )جزيره قشم/روستاي طبل: مطالعه موردي(اي  از رويكرد تحليل شبكه

9)8(، 105-117 . 

اجتمـاعي  شـبكه روابـط   ). 1395( الهام ،نصرآبادي مهدي و ميرزاده كوهشاهي،حنانه؛  ،محمدي كنگراني
  .19-6 ،)12(6 ،نامه فرهنگي هرمزگان پژوهش، هرمز هميزبان در جزير هگردان و جامع ميان بوم
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