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 چکیده )فارسی(

 یهابانکدر  یاطالعات یاطالعات، نقش داشبوردها تیبر اصل شفاف "بال ینظارت بر بانکدار تهیکم" یداتتأکوجه به با ت

 گیرییمتصمدر کمک به را  یینقش بسزا ،یقانون یازهایبه ن ییبرخوردار شده که عالوه بر پاسخگو ییبسزا تیکشور از اهم

صورت گرفته که  یدر صنعت بانکدار یو توجه یرتقدقابل هاییشرفتپ ،یالعاتاط ی. در داشبوردهاکندیم فایا تناظرم رانیمد

به مرحله  یلیاهداف تحل یبر رو اییستهباو  یعلم یاثنا کارها نی. اما در ااندبودهمتمرکز  یاهداف آمار یبر رو هاآناهم 

را  سازیمتصم هاییستمسبه  شدنیلتبد یبرا ییباال لیکه پتانس یلیتحل یاطالعات یاشبوردهابیان دیگر د به ؛یامدهدرن ییاجرا

 . اندبازماندهحرکت  نی، از اباشندیمدارا 

از  هیسرما تیشاخص کفا یبر رو یساز میتصم اتیو عمل تیحساس لیچارچوب تحل جادیا یبرا ییمقاله چارچوب اجرا نیا در

قادر  ستمیچارچوب س نیا ی. با اجراشودیم ارائهکشور  یهابانک یاطالعات یدر داشبوردها  CAMELSیمال یهاشاخص

 تیشاخص کفا یرپذیریتأث زانیم ،یورود متغیرهایمقدار  رییبا تغ یاضیو ر یاقتصادسنج یهامدلخواهد بود به کمک 

 یانیکمک شا یورود یرهایدر متغ رییتغ زانیانتخاب و م یبرا رانیمد یساز میامر به تصم نیکه ا ندیرا محاسبه نما هیسرما

مقدار مطلوب  کی نامکان را خواهد داشت تا با مشخص بود نیا ستمیچندهدفه س سازیینهبه یبا الگو نیاهد کرد. همچنخو

 تیچارچوب قابل نیکند. ا شنهادیپ ریرا به مد یورود یرهایمتغ ریاز مقاد یمختلف هاییگشتجا ه،یسرما تیشاخص کفا یبرا

 یراتتأثشبکه  جادیوابسته و ا یهاشاخص یبر رو تیحساس لیتحل نیو همچن CAMELS یهاشاخص ریبه سا میتعم

 خواهد داشت.  زیرا ن هاشاخصمتقابل 

 .شودیمپرداخته  زین حیصح یسازمدل یعنیروش  نیا یاصل سکیچارچوب، به ر ارائهبر  عالوهبهمقاله  نیا در

،  میتصم یبانی، پشت CAMEL یهانسبت ، ی، نظارت بانک هیسرما تی( ، کفا BI)  وکارکسب یهوشمند:  یدیکلمات کل

 عملکرد یابیارز
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 چکیده )انگلیسی(

According to emphasize the " Basel Committee on Banking Supervision" on the principle of 

transparency of information, the role of banks in the country of important information 

dashboards that meet the legal requirements in addition to the important role it plays in 

helping to decide the appropriate managers. The intelligence dashboards, admirable and 

considerable progress has been made in the banking industry have focused primarily on the 

statistical purposes. But in the meantime work on the necessary scientific and analytical 

purposes the executive phase has not, in fact, dashboards, data analysis has the potential to 

become a decision-maker to have the systems, of the movement, surviving members alone. 

In this paper, to create administrative frameworks and operational decision-making 

framework sensitivity analysis on the capital adequacy indicator of banks' financial indicators 

CAMELS the country's intelligence dashboards. As well as multi-objective optimization 

model system will make it possible to identify an optimal value for capital adequacy index, 

various permutations of input variables values to please an offer. The CAMELS framework 

generalize to other indicators as well as sensitivity analysis on relevant indicators, and the 

indicators will also be a networking interactions. 

In this paper, in addition to providing the framework, the main risk of this procedure is set 

forth the correct modeling. 

Keywords: Business intelligence (BI), capital adequacy, banking supervision, ratios CAMEL, 

decision support, performance 

 مقدمه

جریانات و اتفاقات رخ داده در ، قراردادندو تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تسلط خود  یافتهگسترشاز زمانی که سازمانها 

توجیه  منظوربهاطالعات مختلف در حوزه عملکردی سازمان  کهیطوربهشد،  توجهجالببرای مدیران و ذینفعان  هاسازمان

گزارش عملکرد سازمان به لحاظ مالی، فنی  بینیندرا. شدندیم سازییرهذخردآوری و گ هاسازمانموجودیت و مشروعیت 

و  افزارهانرمبسیار پیشرفت کرد و  یفنّاوراطالعات مدون بود. در این راستا  ارائهاجتماعی و حتی سیاسی نیازمند 

همیشه مدیران پیشرو را با چالش  ؤالسشدند. ولی یک  هادادهقدرتمندی آماده انجام فرآیندهای پردازش  یافزارهاسخت

مواجه هستیم، دچار غنای اطالعات هستیم و یا فقر  هاسازمان . در این عصر که با انباشت باالی اطالعات درکردیممواجه 

 اطالعات؟

و  هاادهدبرای مدیریت  شدندیم سازیرهذخدخل، تصرف و تغییری  گونهیچهبدون  هاتراکنشاطالعات حاصل از  کهییازآنجا

، یبنددستهایجاد شوند که کار سیستم هایی خالصه به مدیریت سازمان نیاز بود تا  یهاگزارش ارائهو  هاتراکنشاطالعاتِ 

این  هاییخروجبه وجود آمدند. از  1اطالعاتی مدیریت هاییستمس ترتیبینابه و ارائه گزارش را بر عهده بگیرند. یسازخالصه

آیا تصمیمات »کلیدی به وجود آمد.  یسؤال هایستمسولی با به وجود آمدن این  شدیماستفاده  هایریگیمتصمدر  هایستمس

 ]1[ «شما منجر به خلق ارزش خواهند شد؟
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و کنترل  یزیربرنامهمدیرانی که مسئولیت  » .باشدیماز پاسخ به آن  ترآسانکلیدی و اساسی بسیار  یهاسؤالپرسیدن 

و با انبوهی از تصمیمات روبرو هستند بسیار خوشنود خواهند بود سیستم در تصمیمات و  دارندعهدهلیات انبوه را بر عم

نقش اطالعات در  2در این راستا با معرفی سیستمهای پشتیبان تصمیم ]2[ « کند. یجادارا  دهندهیاریآن، نقش  یراتتأث

سنجش عملکرد بسیار  هاییکتکنابزارها و  ءینهدرزمیستمها شد. این س تریتبااهمو  ترپررنگپشتیبانی از تصمیمات مدیریتی 

و ارزیابی قرار  موردسنجش مدنظر یهاهدفمستمر عملکردها را در مقابل  طوربهتا  کندیمو به سازمان کمک توانمند بوده 

ن سیستمها با نگاه به حال با در نظر گرفتن ای. اندمتفاوتبرای اهداف کیفی و کمی  هاشاخصو  هاسنجهدهد. در این اثنا 

ناچارند با رقابت  هابانک، دهندیمرا انجام  شمارییبدریافت بانکداری امروزه در ایران عملیات  توانیمصنعت بانکداری کشور 

در »روبرو شوند.  یجادشدهابخش مالی  یبانک یرغموجود و هم از جانب نهادهای  یهابانکرو به رشدی که هم از جانب 

به دنبال  شدتبه هابانکمدیران عالی  روینازابسیاری هستند و  هاییسکرناچار به قبول  هابانکرقابت شدید رویارویی با 

  ]3[ « .باشندیم هایسکرکاهش این 

مناسب و در زمان ایده  یهاشاخصاطالعات درست بر روی  به کمک 3نظارت از درونبر این باور هستند نگارندگان این مقاله 

در معرض و همچنین کمک به تصمیم سازی درست مدیران  هاییسکران بانکی کمک شایانی به کنترل و کاهش آل به مدیر

قرار  موردتوجهاست. وجهی که در این مقاله  تأملقابلمتفاوتی دارد و از وجوه مختلف  یهامؤلفهنظارت . نمایدیمعالی 

، 4یعنی کفایت سرمایه CAMELویژگی موسوم به  5 کردیعمل. در وجه باشدیمنظارت از درون  عملکردی، وجه گیردیم

اقدام به  کفایت سرمایهویژگی وجود دارد که در این مقاله با در نظر گرفتن  8و نقدینگی 7، سودآوری6، مدیریت5کیفیت دارایی

  ر مبنای هوش تجاری شده است.توسعه یک چارچوب پشتیبانی تصمیم بپیشنهاد 

 

 ادبیات موضوع

  CAMEL یهانسبت

کمیته نظارت بر  1888به کار گرفته شدند. از سال  8توسط اداره اتحادیه اعتبار ملی 1887در اکتبر سال  CAMEL یهاشاخص

شاخص ریسک  1887را برای ارزیابی نهادهای مالی الزم دانسته است. در سال  CAMELشاخص های  یریکارگبهنیز  10بانکداری بال 

ده شد اما همچنان اغلب کشورهای در حال توسعه برای ارزیابی عملکرد سازمان های مالی از افزو CAMELنیز به اجرای بازار 

CAMEL  به جایCAMELS  .بانک که بر ارزش  کی یمال طیشرا دییدر مدل مذکور عناصر کل ]4[استفاده می کنند
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مرکزی تعدادی از کشورهای صنعتی دنیا )نظیر آلمان، فرانسه، آمریکا، سوئیس و ...( در  نهاد بین المللی نظارت بانکی شامل نمایندگان ارشد بانکهای 10

 که در مقر این نهاد در شهر بازل سوئیس هر سه ماه یکبار جلسات قانونگذاری را تشکیل می دهند.
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آمد ها و نقدینگی مورد بررسی قرار  حوزه کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، کیفیت مدیریت، در 5در  اعتباری آن موثر است،

 ]5[ می گیرد.

 کفایت سرمایه

بانکها و موسسات اعتباری برای  از کیاست و هر  یالزم برای حفظ سالمت نظام بانک طیاز شرا یکی یمناسب و کاف هیسرما 

خود برقرار  هایییدر دارا موجود سکیو ر هیسرما انیرا م یمناسب نسبت همواره دیهای خود با تیفعال دارییثبات و پا نیتضم

حاصل  نسبت نیاست. ا یبانکها و موسسات مال هیسرما تیاز شاخصهای مورد توجه، نسبت کفا یکی منظور نی. بدندینما

نسبت کفایت سرمایه حاصل تقسیم در تعریفی دیگر  ]5[است. سکیموزون شده به ر هایییبه مجموع دارا هیپا هیسرما میتقس

کلیه اقالم دارائیهای بانکها و موسسات اعتباری داراییهای موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد )سرمایه پایه به مجموع 

حسب ریسک مربوط به ترتیبی که در این آئین نامه تعریف شده است،  بر ترازنامه باید اعم از اقالم باالی خط و اقالم زیرخط

( درصد می باشد 100و 50، 20صفر،  رات احتمالی آنها به ترتیبضرایب ریسک انواع دارای ها متناسب با مخاط ،موزون شوند

 مراجعه نمود. ]7[برای اطالع از اقالم ریز آنها می توان ماده پنج مرجع ]7[می باشد.

اعطاشده، شرایط نامساعد بازار و برخی  بانکها به اتکای سرمایه خود در مقابل زیانهای ناشی از عدم بازپرداخت وامهای

بهترین حالت نیز ممکن است بانکی با موقعیت سرمایه ای مناسب در  لیاتی ایستادگی می کنند. با وجودی که درتنگناهای عم

از بررسیهایی نام می برند که نشان داده ابعاد  ( 2001) 11گریرلیکن پژوهشگران زیادی از جمله  درآید اثر حوادث ناگوار از پای

برخوردار بوده اند محدودتر بوده است .  یی که از وضعیت سرمایه ای مناسب تریفاجعه آمیز بحرانهای بانکی در مورد بانکها

بررسی مشکالت و مواجهه صحیح با آنها در اختیار دارد . اما از سوی دیگر،  زیرا یک بانک با سرمایه کافی زمان بیشتری را برای

فعالیت بانک  زان آن بر حسب اندازه و حجمبانک مفهومی نسبی است . به این معنی که مناسب بودن می کفایت سرمایه یک

تعیین می شود و شاخصی از توانایی بانک در  است . لذا معموال کفایت سرمایه بر حسب نسبت سرمایه به داراییها تاییدقابل 

 موقعیت مناسب خود، به شمار می رود. جذب آثار منفی ناشی از زیانهای احتمالی و اعاده

 ]8[در مقایسه با نسبتهای ساده سرمایه به دارایی واجد مزید هایی به شرح زیر است: از نظر کمیته بال این نسبت

مقرراتی و فنی به  پایه منصفانه تری برای مقایسه های بین المللی بین سیستمهای بانکی با ساختارهای متفاوت .1

 وجود می آورد.

 یسک کمتری به همراه دارد نمی شود.مانع از نگه داری نقدینگی و سایر داراییهای مشابه توسط بانکها که ر .2

 مقایسه قرار گیرد. به صورت ساده تری از نظرریسکی مورد 12اجازه می دهد تعهدات زیر خط ترازنامه بانکها .3

 کفایت دارایی ها

 یبانک به ارزش نقد شوندگ کی التیآن ها در ارتباط است. ارزش تسه یبا عملکرد مال یدر موسسات مال هاییدارا تیفیک

                                                 
11 Grier 

12 Off – Balance-Sheet Engagements 
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آن وابسته به ارزش بازار است. بانکها برای حفظ روش تحقیق  گذاریهای هیارزش سرما کهیآن وابسته است در حال قیوثا

 ریثبات در پرتفوی خود استفاده نموده و برای جبران کاهش ارزش آن ها، ذخا با هایییاز دارا یستیخود با هایییدارا تیفیک

 ]5[.دنیزمانبندی شدهای را لحاظ نما برنامه مناسب و

 کیفیت مدیریت

 تیریمد یستگیو شا یدرست بودن، حرفهای رت،یسازمانها و نهادها ، بص تیدر موفق تیریکننده مد نییبا توجه به نقش تع

شاخصها تعلق  رینسبت به سا یبندیها به آن وزن قابل توجه رتبه اغلب برخوردار است و در ژهاییو تیاز اهم ،ینهادهای مال

 ]5[.ردیگیم

 سودآوری

مالی را حفظ می کند. عدم سودآوری و سودآوری بسیار باال هر دو برای یک سازمان این شاخص، سالمت یک بانک یا موسسه 

مالی منعکس کننده ریسک فراوان است. کیفیت و رئند تحصیل درآمدها در یک نهاد مالی، ارتباط زیادی با چگونگی مدیریت 

وری و به تبع رشد دارایی های مالی یک موسسه مالی به افزایش ذخایر آن منجر دارایی ها و بدهی ها در آن نهاد دارد. سودآ

 ]6[شده و حقوق سهامداران را افزایش می دهد

 نقدینگی

نقدینگی بانک تاثیر مهمی در قدرت ایستادگی آن در مواجهه با نوسنات اقتصادی داشته و نظارت برآن بسیار با اهمیت است. 

ی برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه مدت )تقاضای سپرده گذاران و وام دهندگان( داشته باشد و بانک می بایست نقدینگی کاف

این موضوع تاثیر زیادی بر سالمت و ثبات سیستم مالی دارد. از طرفی نقدینگی با سودآوری رابطه معکوس داشته، بنابراین 

 ]6[ر کنند.مالی باید بین نقدینگی و سودآوری تعادل مناسبی را برقرانهادهای 

 سیستم های پشتیبانی تصمیم

 2006خود از سال  زانیم نیدر سال گذشته به باالتر ییکایبانک بزرگ آمر 6بر اساس مطالعات موسسه بلومبرگ، سود 

کارشناسان و  ،یگران مال لیاست. تحل یریگ میتصم یندهایبانک ها مرهون بهبود فرا نیا ریاخ تیاست. موفق دهیتاکنون رس

هستند  یاز کسان یتنها تعداد گر،ینفعان د یذ یو برخ رانیمد ،یاقتصاد رانگ لیتحل ،یشنا به مقررات بانک مرکزخبرگان آ

 اند. لیها دخ یریگ میتصم نیکه در ا

رسند  یکنند و به سود م یکنند، انتخاب م یعمل  م رند،یگ یم میکه بانک ها چگونه تصم نیا یرو یو عوامل فراوان فاکتورها

 ،یدولت نیها، قوان سکیهستند: ر ریز یشامل گروه ها یمتنوع اند اما به طور عموم اریفاکتورها بس نیگذارند. ا یم ریتاث

 بال. تهیکم یو استاندارد ها یزبانک مرک یها استیس ،یاقتصاد طیشرا

توان  یاستواراند، م یتسن یو ابزارها یهمچنان بر مدل ها یرانیا یدر بانک ها یریگ میتصم یها ندیاز آنجا که امروزه فرا

زمان بر و  یریگ میتصم یسنت یروش ها  نیهستند. هم چن یاشکاالت یدارا یکرد که به لحاظ متدولوژ یریگ جهینت نیچن

 یاستفاده از روش ها ابدی یم شیستند. به عالوه همچنان که بلوغ سازمان ها افزایبرخوردار ن یبوده و از دقت کاف نهیپر هز
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 .ردیمحور مورد توجه قرار گ ندیفرا ای کیادهوکرات یروش ها یبه جا یستیمحور با یاستراتژ

 پشتیبان تصمیمضرورت استفاده از یک سیستم 

 یها ندیها، ابزارها و فرا وهیقابل اشاره باشد، توجه به ش ران،یمد ی فهیوظ نیبه عنوان مهم تر دیشا یریگ میاز آنجا که تصم

خصوص، بهبود  نیدر ا یبه تجارب موفق جهان ی. ضمن آن که نگاهدینما یم یرضرو شیاز پ شیب ،یریگ میکارآمد تصم

که رفته رفته دوران  ییسازمان ها نیداند. هم چن یمورد مطالعه م یبانک ها تیموفق یرا عامل اصل یریگ میتصم یها ندیفرا

کنند الزم است تا  یم یمحور ط یاستراتژ یمحور به سمت سازمان ها ندیو فرا کیادهوکرات یبلوغ خود را از سازمان ها

 قرار دهند. یمورد بازنگر داریپا یترقاب تیمز جادیعامل ا نیتر یخود را به عنوان اصل یریگ میتصم یها و ابزارها ندیفرا

به آن پاسخ  قیو دق عینتوانسته اند به صورت سر ایو  نشدهسوال مطرح  نیا یریگ میدر هنگام تصم در سازمانها تا کنون اگر

کنند و  یم جادایسازمان  یرا برا کیارزش استراتژ نیشتریب ب،یکدام ترک ایو  کیرو کدام  شیپ یها لیبد انیکه از مد نده

بر روی گزارشات دیدگاه صرفا گزارش سنتی بوده است. به دلیل آن است که رویه ها و نگرش های موجود در سازمان ها چرا، 

دیران عالی در داشبوردی بتوانند با اعمال تصمیم خود در یک محیط مجازی، فرض کنید در مورد اعطا وام در بانک ها، م

تاثیرات آن را بر روی شاخصهای حیاتی مانند کفایت سرمایه و متغیرهای مرتبط ببینند. این رویکرد می تواند مدیران را پیش 

 لی آن آگاه سازد.از وقوع حادثه و به اصطالح به دور از آزمون و خطا، با تبعات مثبت و منفی احتما

 مزیت های استقرار سیستم پشتیبان تصمیم

در هر  کیارزش استراتژ نیشتریواجد ب ماتیاتخاذ شده  از ارزش کل بانک )اتخاذ تصم میهر تصم یحداکثر یبانپشتی .1

 حوزه( ایبخش 

 یم یبانیشتبانک پ یمحور یحد ممکن از استراتژ نیشتریکه به ب یماتیمحور )اتخاذ تصم یاستراتژ یریگ میتصم .2

 کنند(

 انحرافات( ییو شناسا یعلم یمتدلوژ شرفته،یپ یبر موتور محاسبات ی)مبتن ماتیتصم تیفیدقت و ک شیافزا .3

 (یریگ میدر زمان تصم یی)صرفه جو یریگ میتصم یها ندیسرعت فرا شیافزا .4

  یریگ میمرتبط با تصم یها سکیکاهش ر .5

 (ارهایمع یها و به حساب آوردن همه  نهیگز یهمه  یسامکان برر)یریگ میتصم یها ندیفرا تیجامع شیافزا .6

  میمرتبط با تصم یها نهیدر هز ییصرفه جو .7

  یریگ میتصم یها و ابزارها ندیبهبود فرا قیقدرت مانور و سرعت عمل بانک از طر شیافزا .8

 اتخاذ شده ماتیمستدل تصم هیامکان توج .8

 

 

 



                                                                                                        

7 

 

 فرمول بندی مسائل مسائل چند معیاره و 

 :دیریرا در نظر بگ 1در تصویر شماره  ارهیمع مساله چند

 

 : مساله چند معیاره1تصویر 

       یعنی یابیارز یارهایاز مع ای و  مجموعه } n,… ai, a2, a1a{ یعنیممکن  های نهیاز گز یمتناه یمجموعه ا Aدر آن  که

}).(k,… g ).(j,… g) .(2, g) .(1g }میوجود دارد. واضح است که تصم ارهایمع  نیحداکثر کردن ا ایست. امکان حداقل ا 

 نیاست که چند یمساله، مساله ا نیسازد. اما معموالً ا نهیرا به ارهایکه همه مع دیمارا انتخاب ن ای نهیانتظار دارد گز رندهگی

چند  یتیماه یهمه مسائل انسان باًیآن وجود ندارد . تقر یبطور همزمان برا ارهایتمام مع یساز نهیبه یبرا نهیراه حل و گز

 یمعنا و حت یب ،یابیارز اریمع کیتنها بر اساس  یرگی میماست تص یمتنوع یآرمان ها یدارند و از آنجا که انسان دارا ارهیمع

 ارهایبه مع یستیبا ،یو آموزش یاجتماع ،یطیمح ،یاقتصاد ،یکیتکنولوژ یارهایموارد، حداقل در  مع شتریناعادالنه است. در ب

 .ردیاز آنها صورت گ دیبا یحیمهم هستند و برداشت صح اریبس ارهیرو مسائل چند مع نیتوجه داشت. از ا

 خواهد بود  2تصویر شماره  یابیشامل جدول ارز 1تصویر شماره  ارهیمساله چند مع هیاول یباشد ، داده ها ینامتناه A اگر

. مطمئناً در اعطای یک وام خاص تصمیم بگیردمدیری را در نظر بگیرید که می خواهد در مورد افزایش تعداد مثال،  یبرا

 به حداقل برسد. یستیاست و با یمساله مهم ریسک نجایا

 

 

 

 

 

 : جدول ارزیابی2تصویر 

 ،کفایت سرمایهمانند   یادیز یارهای. در واقع آنها معمعیارهای زیادی برای کنترل وجود دارد یاست که در حالت کل واضح 

وجود ندارد که همزمان همه  تصمیمی. از آنجا که رندیگ یو ... را در نظر م قانونی بانک مرکزی  الزامات ،انواع ریسکاعتبار، 

 دارند. ارهیچند مع یتیماه ماتیانتخاب شود. اکثر تصم ینینابیب یراه حل یستیبا نی، بنابراتامین کندرا  ارهایمع نیا

راه حل  نیو بهتر رندهیگ میبلکه به شخص تصم ،یابیر جدول ارزموجود د هیاول ینه  تنها به داده ها ارهیمساله چند مع راهکار

 راه حل مطلق وجود ندارد. نیکه بهتر رایدارد. ز یبستگ  یو ذهن و تیبه ارجح زین ینینابیب

Max }g1 (a), g2 (a),..., gj (a), …, gk(a) |a ϵ  A} 
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 ماتیفراهم شود تا بتواند تصم  رندهیگ میتصم یهستند برا تیارجح نیا انگریکه ب یالزم است اطالعات کمک جه،ینت در

 باشد: یم ریبه شرح ز  1تصویر شماره  ارهیمربوط به مسئله چند مع یعی. رابطه تسلط طبردیگب یدتریمف

ϵ (a, b)هر   یبرا  A  را داریم: 3معادله تصویر  

 

 

 

 

 

 

 معادله: 3تصویر 

 

 است.    15بودن سهیقابل مقا ریو غ14بودن کسانی،  13تی، نشان دهنده ارجح بیبه ترت  Rو   P,Iدر آن  که

 یبرا یبدون اطالعات کمک یرگی میبهتر باشد ، تصم r اریبر اساس مع گرید یا نهیو گز  s اریبر اساس مع یا هنیگز اگر

 خواهند بود. سهیقابل مقا ریغ نهیهر دو گز نیممکن خواهد بود. بنابرا ریغ نهیگز نیانتخاب  بهتر

 یبرا یابینامند.  با توجه به جدول ارز یرا مکا یشوند را راه حل ها یمغلوب نم یگرید نهیگز چیکه توسط ه ییها نهیگز

 فیضع اریبس Iو  Pها ) اغلب همه آنها(  بطور معمول کارا هستند. رابطه تسلط  در  نهیخاص ، اکثر گز ارهیمساله چند مع

هد بود. برتر خوا یگرید اریاغلب بر اساس مع گرید نهیگز شود، یار بهتر محسوب میمع کیبر اساس  یا نهیکه گز یاست. زمان

بدون  یرگی میتصم نیماند. بنابرا یم یبه قوت خود باق  یزوج یها سهیاکثر  مقا یبودن برا سهیقابل مقا ریغ جه،یدر نت

 شود: یم ریشامل موارد ز ینمونه، اطالعات کمک یممکن خواهد بود. برا ریغ یاطالعات کمک

 ارهایمع نیتناسب ب  

 آنها  یکه برا ییارهایبه تمام مع یابی به منظور دست یوسط تابع ارزشتابع واحد ت کیدر  ارهایجمع کردن تمام مع

 وجود دارد.  نهیراه حل به

                                                 
13 preference 
14 indifference 

15 incomparability 
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 مربوطه یارهایمع تیبه اهم یوزن ده 

 اریدر چارچوب هر مع  یزوج سهیمربوط به  مقا های تیارجح 

 ها یتوسط ورود تیارجح یها تیمحدود  نییتع 

آغاز  یکسانی یابیروش ها با جدول ارز نیارائه شده است. تمام ا ارهیمع چند یرگی میکمک به  تصم یبرا یادیز های روش

 متفاوت هستند.   ازیمورد ن یاما در نوع اطالعات کمک شوند یم

( را کاهش R) سهیقابل مقا ریغ های تسلط است تا تعداد رابطه یگراف ها سازی ی، غن ارهیچند مع های تمام روش هدف

وجود دارد  نهبهی حل آن راه یکه برا ایی ارهیبه مسئله تک مع ارهیمسئله چند مع د،آی یم دیپد تیکه تابع مطلوب یدهد. زمان

خود  ماتیما تمام تصم ایکه  آ یکامالً قو هیفرض نیبه ا  رایبه نظر برسد ز زیآم اقمسئله ممکن است  اغر نی. اابدی یکاهش م

وابسته است و کامالً ساختار مسئله   م،یکن یاست اتخاذ م شده فیاز ذهن ما تعر ییکه در جا تیرا بر اساس تابع مطلوب

شوند و اطالعات  یهستند کنار گذاشته نم سهیقابل مقا ریکه غ یصورت، تمام روابط نیدر ا. کند یرا  دگرگون م ماتیتصم

 توجه داشت: یستیبا یبه چند شرط ضرور ارهیچند مع یمتدها جادیا یبرا . هستند اتکا قابل زین

 در نظر گرفته شود: یستیبا یاریها  در هر مع نهگزی یابیارز انیامنه انحراف م: د1 شرط

(b).jg–(a) j(a,b) = gj  d 

کامال  یستیبا یاسیمق راتیشود، تاث یم انیخود ب یدر واحدها ارهایهر کدام از مع  gj(a) های یابی: همانطورکه ارز2 شرط

نخواهد بود. متاسفانه تمام  یرفتنیشده، پذ انیب یابیآنها ارز که  در هایی اسیبر اساس مق یرگی جهیحذف شوند. نت

 کنند. ینم تیشرط تبع نیاز ا ارهیچند مع یندهایفرا

 را فراهم کند: ریاطالعات ز یستیمناسب با  ارهیروش چند مع کی،  یزوج یها سهی: در مقا3 شرط

 دارد، یبرتر b  نهیبرگز a نهیگز

 هستند، کسانی b  نهیوگز a نهیگز

 کرد. سهیتوان مقا ینم b  نهیرا با گز a نهیزگ

 تواند یم ندیصورت فرا نیاست.که در ا یواقع  سهیقابل مقا ریغ های که ممکن باشد کاهش تعداد رابطه ییهدف تا جا البته

ذف ح کیستماتیبطور س سهیقابل مقا ریغ های خاص ، تمام رابطه ندیفرا کی یبرا که یعادالنه در نظر گرفته شود. زمان

 قابل بحث باشد.  تواند یم شتریشوند، اطالعات ارائه شده بیم

 یبکار م زین یمتفاوت یمحاسبات یندهایدارند و فرا ازیمتفاوت ن یبه اطالعات کمک  ارهیمختلف چند مع های  : روش4 شرط

شوند که  جادیا هایی است روش مهم اریبس نیمتفاوت باشد. بنابرا تواند یم زیآنها ن یشنهادیپ های رو  راه حل نی. از ارندیگ

 اجتناب شود.  "اهیجعبه س" های که ممکن است از روش ییتا جا یستیبا نی. همچنشدقابل فهم با گان رندگی میتصم یبرا

 نی. چنردیندارند را در برگ رندهگی میتصم یبرا یارزش چیکه ه یکیتکن یپارامترها یستیروش خوب نبا کی: 5 شرط
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 منجر شوند. یاهیدوباره به اثرات جعبه سممکن است  ییپارامترها

 ارائه دهد. یاطالعات زین ارهایمع یتناقض تیدر مورد ماه یستیروش خوب با کی: 6 شرط

و  رندهگی میاز مغز تصم یاوزان بازتاب نیکه ا دهند یاختصاص م ارهایمع ینسب تیرا به اهم اوزانی ها روش شتری:  ب7 شرط

 ]8[هستند. انونی قالزامات 

 16رابرت لوکاس نقد

 میتوانیم میلوحانه است که تصور کنساده کندیم انیقد لوکاس بن مطرح شد. 1876نقد لوکاس، توسط رابرت لوکاس در سال 

. به عبارت میکن ینیب شیگذشته پ یهاروابط منعکس شده در داده یرا کامال بر مبنا یاقتصاد استیس رییتغ کی راتیتاث

( ی)قواعد باز استیکامال معتبر باشند، در اثر س یکه از لحاظ آمار یدر صورت یمدل حت کیه برآوردشد یپارامترها گر،ید

 دیبا م،یرا دار یاستگذاریس کیدرست اثرات  ینیشبیکه اگر قصد پ دهدیم شنهادینقد لوکاس پ کنند. رییتغ توانندیم دیجد

 ]10[. میمنابع را مدل کن ودیها و قبنگاه یولوژافراد، تکن حاتیمرتبط با ترج یپارامترها یعنی «قیعم یپارامترها»

  روش تحقیق

کاربردی است، چون منجر به توسعه دیدگاه در خصوص ساختار سیستم  –تحقیق حاضر از منظر هدف یک تحقیق توسعه ای 

مدیریتی در با استفاده از دستآوردهای آن می توان یک رویکرد جدید در طراحی داشبوردهای  ،های پشتیبان تصمیم می شود

. همچنین رویکرد تحقیق کیفی بوده و در زمره مطالعات اکتشافی با استراتژی پیمایش قرار می پیش گرفتنظام بانکی را 

 گیرد.

 ها و نتایجیافته

همانگونه که در بخش ادبیات بیان گردید، برای راه اندازی کنترل داخلی بانک از منظر عملکردی، پیشنهاد شد مبنای سنجش، 

طراحی شده  4باشد و در این راستا یک چارچوب نرم افزاری با معماری مشخص شده در تصویر  CAMELهای  شاخص

 است که در ادامه به مرور سطوح آن پرداخته می شود. 

از ویژگی های اصلی این چارچوب تلفیق علوم کامپیوتر، ریاضیات کاربردی، اقتصاد، علوم داده و علوم مدیریتی برای پاسخ 

ساختار سامانه استفاده شده، در کنار آن از علوم داده برای پایش، حاکمیت، ری به مدیران می باشد. از علوم کامپیوتر در حداکث

اعتبار و سایر حساسیت های مربوط به داده ها استفاده شده است. ریاضیات کاربردی و اقتصاد برای طراحی مدلهای قابل 

و برنامه ریزی پویا استفاده  DEAاند و از اشتراک های موجود نظیر پیش بینی شده  CAMELبرازش در شاخص های 

و در نهایت با توجه به  کمک به تصمیم سازی مدیران باشد استفاده شده است. حداکثری در رسیدن به هدف طرح که همانا

لی نگر بر بانک این چارچوب اینکه مدیران عالی و میانی مخاطبان نهایی این چارچوب خواهند بود. از دیدگاه مدیریتی و دید ک

 طراحی شده و دیدگاه مدیریتی و حاکمیتی در آن رعایت شده است.

                                                 
16 Robert Lucas Jr 
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 در چارچوب ارایه شده چهار سطح شامل سطح داده، سطح شاخص، سطح عملیات و سطح نمایش پیش بینی شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوب پیشنهادی: 4تصویر 

 الیه داده:

تگاه اول قابل اتکا بودن سامانه داده های درست و تمیز می باشد می باشد، در این چارچوب سعی توجه به اینکه مبنا و ایسبا 

شده نگاه ویژه ای به الیه داده ها صورت پذیرد. پایگاه داده هایی که تامین کننده داده های مورد نیاز محاسبات شاخص ها می 

ابراین جمع آوری آنها کاری دشوار و بسیار حساس است، بنابراین سامانه های متعددی در بانک توزیع می شوند و بنباشند، در 

به صورت موردی اشاره به الزاماتی نظیر حاکمیت داده، کیفیت داده و  4استانداردهای الزم را تجمیع آنه می طلبد. در تصویر 

 ... شده است.
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 :الیه شاخص 

ای اشاره شده در جزئیات محاسبات تابع الزامات شاخص هدر این چارچوب شاخصها در سطح عنوان مشخص شده اند، ولی 

 بانک عامل می باشند و مالحضات خاص ممکن است بر روی حتی روش محاسبات آنها تاثیرگذار باشد. روز بانک مرکزی و 

اظ بنابراین با پیشبینی این تغییرات خاص، الیه ای جدا برای روابط فرمولی و تعاملی این نسبتها در چارچوب پیشنهادی لح

 شده است.

 الیه عملیات:

با در نظر  ]11[به نوعی تصمیم گیری چند معیاره محسوب می شوند CAMELعملیات بر روی شاخص های از آنجایی که 

گرفتن الزامات مسائل چند معیاره که در ادبیات به آن اشاره ای شد، الیه ای مجزا پیش بینی شده تا بتوان با توجه به 

زی را انجام داد. در این الیه بخش هایی به عنوان تحلیل حساسیت و تحلیل جواب هم دیده شده فرمولهای شاخصه، مدل سا

 .بتها و شاخصها را بر عهده دارنداثرات تغییرات تصمیم گیری بر کل سیستم نسمحاسبه است که این بخشها وظیفه اصلی 

 :الیه انتقال نمایش

الیه انتقال "دیدن تاثیرات تصمیمات خود دارند، الیه ای با عنوان ری برای نیاز به ابزاسامانه مخاطبان نهایی از آنجایی که 

این الیه محل سوار شدن الگوریتمهای حل مدل  پیش بینی شده تا وظیفه تعامل با الیه های پیشین را داشته باشد. "نمایش

 نیز)در مورد این الگوریتم ها در این مقاله بحث نشده است( هستند.

 جمع بندی

مقاله سعی برآن شد دیدگاه جدیدی از داشبورد های مدیریتی ارایه شود و ایده های نو با محوریت داشبوردهای تعاملی  در این

فقط داشبوردهای آماری بدون امکان تحلیل  گویای این می باشد مطرح شود. این ایده ها از تجربه ای سرچشمه می گیرد که

ان( کمک شایانی به تصمیم گیری مدیران نمی کنند و مدیران در حساسیت و شبیه سازی نتایج تصمیمات )حداالمک

 ز داشبورد های حال حاضر در بانکها دارند.سازمانهای نظیر بانکها نیاز به امکاناتی فراتر ا

در تعامل با یکدیگر هستند که نتایج آن در مقاالت آتی  CAMELنویسندگان مقاله در ادامه به دنبال مدل سازی نسبتهای 

می شود. همچنین عالقه مندان می توانند با در نظر گرفتن دیدگاه های مطرح شده، بر روی تلفیق کاربردهای تحلیل  ارایه

 حساسیت در داشبوردهای مدیریتی، تحقیقات کاربردی انجام دهند.

هنوز سازمانهای بزرگ به در بانکها و سازمانهای پیشرو در دنیا این مقوله مصداق و نمونه های قابل بررسی دارد. ولی در ایران 

 این سمت گام بر نداشته اند و شاید بررسی دالیل آن بتواند موضوع پژوهش های آتی باشد.
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