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  عملکرد بانک ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هااولویت بندی  ارزیابی و

 صفورا موسوی 
 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع) مدیریت سیستم و بهره وری(، دانشگاه آزاد اراک

Sogol.moosavi@yahoo.com 

  

 چکیده : 

 امروزه یکی از نیازهای اصلی سازمان ها که در جهت بهبود عملکرد سازمانها مطرح است، کارایی آنها همراه با افزایش کیفیت می 

رین بخش ثیر گذارتأیکی از ت بانک هایت وجود داشته است. از آنجایی از دیرباز ارزشیابی، به عنوان یک امر الزم و فطری در بشر باشد.

ها در پیشرفت علمی هر کشور است، ارزیابی میزان کارایی و تالش در جهت بهبود آن، یکی از مهم ترین وظایف مدیریت بوده که 

ستان ا شعب یکی از بانک های تجاری ایران دردر تحقیق حاضر، سعی بر آن است که میزان کارایی باید نسبت به آن بی تفاوت نبود. 

پیمایشی می باشد و جهت  -مورد بررسی قرار دهیم. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی اصفهان را

اطالعات مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و نیز جهت پاسخگویی به سؤال های تحقیق از پرسشنامه استفاده گردآوری 

ان و مدیران سطوح مختلف سازمان می باشد و در آن از روش نمونه گیری شده است. جامعه آماری پژوهش متشکل از کارشناس

مدل های مورد استفاده در ارزیابی آورد نتایج حاصل شده از پژوهش، که از بین بر اساس بر تصادفی استفاده شده است. -خوشه ای

مشابهی  "نزدیکتر بوده و نتایج نسبتا  SBMبه  CCR (، مدل  SBM- O و  BCC-O و CCR-o  میزان کارایی سازمان ) مدل های

  بسیار یه یکدیگر نزدیک است.  BCCو  CCR مدل  2می دهند. اما میانگین کارایی برای سازمان، در 

 ، تحلیل پوششی داده هاشعب بانک: کارایی،  واژگان کلیدی
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 مقدمه 

برای سازمان ها، دستیابی به جایگاهی متمایز  هایراه بهترینشدن و تحوالت شگرف، یکی از  با افزایش روند رو به رشد جهانی    

بهبود کاررایی آنها می باشد. نظام ارزیابی عملکرد، یکی از مهمترین و پایه ای ترین زیر نظام ها محسوب می شود، بدین جهت ارزیابی 

با وجود تالش های مستمر برای طراحی سیستم های  .آیدمی  و ضروری به حساب عملکرد کارکنان و سازمان ها فرایندی بسیار مهم

بی ای مورد استفاده برای ارزیانظاره گر هستیم که مسؤالن از روشها و سیستم ه بهینه و مؤثر جهت ارزیابی عملکرد کارکنان سازمانها

و وجود  ی فرایند های ارزیابییکی از دالیل نارضایتی برای سیستم های قدیمی را، پیچدگبتوان رضایت کافی نخواهند داشت. شاید ها

باید مد نظر داشته باشیم که سازمانها به عنوان موجودی اجتماعی خود به ضرورت م ارزیابی جامع بر شمرد. اما کاستی هایی در سیست

، دو بهینه سازی نظام ارزیابی عملکرو مشکالت  ئلمساجهت شناخت قاعده ای برای ارزیابی شایستگی های خود واقف می باشند. 

می توان به دو بعد اشاره کرد : اول اینکه سازمانها نیازمند آگاهی از کارایی خویش اند تا بتوانند برای بهبود وضعیت و نیز افزابش 

کمیت و کیفیت خود چاره ای بیاندیشند. دوم اینکه، آگاه شدن کارکنان از نتایج عملکرد خود برای آنها مطلوب بوده، و احساس رشد 

بدین ترتیب که به نقاط قوت و ضعف خود پی برده، و سرانجام جهت افزایش توانمندی های خویش براساس واقعیات خواهند کرد؛ 

 تالش خواهند کرد.  

 بیان مسأله

امروزه در همه نقاط دنیا مسایل مالی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. در این میان مدیران اکثر سازمانها و مؤسسات مالی و 

اعتباری کوشیدند تا با بهره گیری از منابع مالی و غیر مالی بتوانند سود دهی خود را افزایش داده و با صرفه جویی بیشتر بحران های 

ام بخشند. در این راستا الزم است تا در ابتدا ارزیابی عملکرد مناسبی از کارکرد شعب و پرسنل بانک ها انجام شود اقتصادی را التی

که خود مستلزم داشتن ابزار خاص می باشد. در ابتدای امر هیچ ابزار دقیقی برای این کار وجود نداشت و حتی در حال حاضر نیز 

در این حوزه، ابزار دقیقی که بتوان با استفاده از آن با دقت دلخواه در مورد افراد و شعب، یاد علیرغم وجود آیین نامه ها و قوانین ز

ارزیابی عملکرد را اجرا کرد، وجود ندارد. اگر این موضوع به درستی اجرا شود تبعات مساعد دیگری نیز در پی دارد ولی چنانچه خللی 

  ( 3188) اکبری، د، پیامد های نامساعد زیادی در پی خواهد داشت. در این کار ایجاد شود یا با دقت الزم انجام نشو

 اهمیت موضوع

زه ا که نتوان اندارآنچه  "عملکرد به قدری در سازمانها اهمیت یافته است که صاحب نظران دانش مدیریت معتقدند: ارزیابی موضوع 

مه ریزی و اداره امور شعب خود نیاز به اندازه گیری و ارزیابی . امروزه مدیران بانک ها جهت برنا"گیری نمود، نمی توان مدیریت کرد 

 یعملکرد شعب دارند تا بتوانند آنها را با یکدیگر مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قدرت آنها آگاه شوند. بنابراین، بانک ها با ارتقاء حت

یریت بانک می نمایند. فقدان سیستم عملکرد در شان، کمک شایانی به امر خدمت به مردم و هم مدیک درصد در برنامه های بهبود

یک سازمان به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می شود که پیامد آن کهولت و در نهایت مرگ 

  (  3131و همکاران، علیرضایی سازمان است. )

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

 ادبیات و بیشینه

 ارزیابی یا ارزشیابی چنین تعریف شده است:فرهنگ، تعلیم و تربیت، در ارزیابی عملکرد : 

 فرایند تحقیق و تبیین یا قضاوت و داوری درباره ارزشی و مقدار چیزی با سنجش با اندازه گیری. -الف

افراد می کوشند، بدان مالحظه شواهد بر مبنای استاندارد های ارزش یا به صورت وضعیتی مخصوص و هدف هایی که گروه یا  -ب

در فرهنگ مدیریت ) توصیفی ( ارزشیابی عملکرد عبارت است از ارزیابی میزان موفقیت مستخدم  (.3131نژاد،  میدیا)دست یابند.

در کارش، به ویژه نوعی ارزیابی که به عنوان بخشی از یک شیوه سازمانی صورت می گیرد. شیوه ای که در آن ارزیابی به طور مستمر 

ن آ نگهداری می شوند و برای بهبود عملکرد اقدامی صورت می گیرد، گاهی به طور خالصهصورت می گیرد، سوابق ارزیابی و نتایج 

همچنین ارزیابی عملکرد به صورت فرایند تعریف شده است فرایندی که به وسیله آن (. 3188بی، ئ) صارا ارزیابی عملکرد می گویند.

 (.   Charnes, Cooper & Rhodes, 1979گیرد. )  کارکنان در فواصل معین و به طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می

  گرایش اصلی در انتخاب شاخص های ارزیابی

شاخص یا شاخص هایی که برای ارزیابی عملکرد انتخاب می شودف مهمترین مرحله آن است. در اینجا به سه مرحله آن اشاره می 

 کنیم:

 ؛گرایش اول: نظام ارزیابی مبتنی بر ویژگی های فردی -3

 ؛گرایش دوم: نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر رفتار  -2

 .(Lee,Kwak, & Han, 1995 )کرایش سوم: نظام ارزیابی نتیجه گرا   -1

 :   TOPSIS روش

پیشنهاد شد. این مدل، یکی از بهترین مدل های تصمیم گیری چند شاخصه بوده و از  3383این روش توسط هوانگ و یون در سال 

شاخص، مورد ارزیابی قرار می گیرد. اساس این تکنیک بر ااین  nگزینه به وسیله   mآن، استفاده زیادی می شود. در این روش، 

ترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت ) بهترین حالت ممکن ( و بیشترین فاصله را با مبی باید کمفهوم استوار است که گزینه انتخا

 (. 3132) مؤمنی، راه حل ایده آل منفی ) بدترین حالت ممکن ( داشته باشد.

 فرایند تحلیل سلسله مراتبی:

ابداع کرد.  3391در دهه  3که توماس.ال. ساعتی، از معروفترین فنون تصمیم گیری چند شاخصه است فرایند تحلیل سلسله مراتبی

این روش هنگامی که تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبه رو است، می تواند مفید واقع شود . شاخص ها می 
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زن هر بین شاخص ها انجام می گیرد و و 2، یکسری مقایسه های زوجیتحلیل سلسله مراتبیتواند کمی یا کیفی باشند. در روش 

سپس منظق تحلیل سلسله مراتبی به گونه ای ماترسی های یک از شاخص ها را در مقایسه با گزینه های رقیب مشخص می سازد. 

حاصل از مقایسه های زوجی را با یکدیگر تلفیق می سازد که تصمیم بهینه حاصل شود و در نهایت، میزان سازگاری نصمیم ها 

 . (3131شیری  و ) پوراسفدر، شجاعی .ا مردود بودن، قضاوت می شودسنجیده، نسبت به خوب، بد، قبول ی

 روش تحلیل پوششی داده ها:

هدف در این مدل اندازه گیری و مقایسه نسبی واحدهای سازمانی مانند مدارس، بیمارستان، شعب بانک، شهرداریها و ... که دارای 

تحلیل پوششی داده ها در واقع تعمیم کار فارل در  (.3181مهرگان، ین خروجی شبیه به هم باشند، است. )چندین ورودی و چند

فارل با استفاده از ورودی ها و خروجی های واحد های تصمیم گیرنده و اصول حاکم بر آن ها، ابداع اولین روش غیر پارامتری است. 

بع تولید معرفی نمود، این مرز را مرز کارا می نامند ه و قسمتی از مرز آن را به عنوان تائمجموعه ای با عنوان مجموعه امکان تولید، ارا

شده آن ها برای  هئاو واحدهای تصمیم گیرنده ای که روی این مرز قرار می گیرند، کارا ارزیابی می شوند. تحت این شرایط مدل ار

می توان با تعیین می آید.  ارزیابی واحد تحت بررسی که از این به بعد آن را واحد صفر می نامیم از حل مدل برنامه ریزی خطی

  (3131) پورکاظمی،  .ا میزان کارایی شعب را تعیین کردمتغیرهای ورودی و خروجی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ه

 مدل های اصلی تحلیل پوششی داده ها:

کند، اما مبنای همه آنها، تعدادی  اگر چه تعداد مدل های تحلیل پوششی داده ها روز به روز افزایش یافته و جنبه تخصصی پیدا می

 مدل اصلی است که توسط بنیانگذران این روش علمی طراحی و تبیین گردیده است. چند مدل از آنها عبارتند از:

  (CCR )مدل اصلی  -3

 ( BCC ) مدل اصلی  -2

 ( CCR )و  ( BCC ) مدل تلفیقی -1

 (ADD ) مدل جمعی -4

 همه این مدل ها، با هر دو گرایش نهاده گرا و ستاده همراه است. 

 اهداف و فرضیه های پژوهش:

  اهداف این پژوهش را می توان به طریقه زیر برشمرد:

 ؛ارزیابی کارایی شعب بانک منتخب   -      

 .رتبه بندی شعب بانک منتخب بر اساس میزان کارایی  -     
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 روش تحقیق  

و جامعه آماری این پژوهش را نیز کارکنان پیمایشی می باشد.  -کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی  هدف لحاظاین پژوهش از 

همگن است لذا روش نمونه گیری در این  "مدیران سطوح مختلف بانک منتخب تشکیل می دهند. از انجا که جامعه تحقیق نسبتا

جهت روایی ن نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. ز کارکنان بانک به عنوانفر ا 39نصادفی است و تعداد  -تحقیق از نوع خوشه ای

که سؤال های تشکیل دهنده آن بستگی  است گیری اندازه پرسشنامه از اعتبار محتوا بهره گرفته شده است. اعتبار محتوا یک ابزار

دارد، که با توجه به نتایج تحقیقات معتبر علمی قابل استناد و همچنین نظر مشورتی اساتید، برخی از صاحبنظران در حوزه آمار و 

. می گیردروش تحقیق، هم چنین مدیران و صاحب نظران بانکی، اعتبار پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش مورد تأیید قرار 

این پژوهش بر اساس تحلیل تجزیه و تحلیل . همچنین جهت سنجش پایایی در این تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شده است

 پوششی داده ها است. 

 یافته ها : 

 متغیرهای پژوهش:

متغیر ها شامل دو دسته  قیقاز آنجا که برای اندازه گیری عملکرد همواره خروجی ها بر ورودی ها تقسیم می شوند، لذا در این تح

 می باشند که شامل متغیرهای ورودی و متغیرهای خروجی می باشند. 

 متغیر های پژوهش -1جدول                                                                        

 

 

 

 

 

 در این قسمت از پژوهش به موارد زیر می پردازیم:

 ( CRS) ه وسیله مدل بازده به مقیاس ثابتارزیابی ب -

  (VSR )ارزیابی به وسیله مدل بازده به مقیاس متغیر  -

 . (SBM )ارزیابی به وسیله مدل  -

 نشان داده شده است.  3و  2شعبه بانک منتخب در جداول  29در  مقادیر ورودی ها و خروجی های اندازه گیری شده

 

 متغیر های ورودی متغیر های خروجی
 حجم تسهیالت پرداختی -3

 سپرده ها -2

 تعهد سازمانی -1

 عدم تمایل به جابجایی و ترک سازمان -4

 درامد -9

 مطالبات معوق -6

 تعداد کارکنان -3

 هزینه حقوق کارکنان -2

 هزیمه های عملیاتی -1

 شرایط محیط کار -4
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   مقادیر خروجی -3جدول                                                                  مقادیر ورودی -2جدول                                       

 

 

 

 

 نکبا
تعداد 

کارکنان 
(i) 

هزینه حقوق 

 (i)کارکنان 
هزینه های 

 (i )عملیاتی 
شرایط 

محیط 

 (i)کار 
A1 6 219661214 1119186131 94 
A2 9 381239881 2131396391 69 
A3 8 132964829 9649124989 98 
A4 6 291282118 1932894411 63 
A5 9 118143993 4399141183 68 
A6 8 138193436 9181234198 91 
A7 8 429146184 8341889932 91 
A8 6 266341288 4498386991 99 
A9 4 349693923 2168193693 91 
A10 9 212243993 4131421196 99 
A11 4 368928426 1118198342 63 
A12 9 391121333 2144998661 94 
A13 6 212318996 2129361133 69 
A14 4 382834363 2319423632 93 

A15 9 216916412 1399148241 91 
A16 9 223439123 2819393291 64 
A17 9 243234611 1194329391 99 
A18 6 233941932 1849361213 91 
A19 6 282348198 4992316189 68 
A20 4 369683331 2213436681 63 
A21 9 113114998 6148236139 69 
A22 8 411422983 8312419391 69 
A23 9 239229838 1198932416 63 
A24 9 193234921 4968311214 94 
A25 4 394892312 2348231641 94 

 

 بانک
 

 درآمد
(o) 

 

تسهیالت 

 (o)پرداختی

 

مطالبات 

 معوق
(o) 

 

 سپرده ها
(o) 

دم ع

تمایل 

.... به
(o) 

 

تعهد 

 (o)سازمانی

A1 6386 99239 2319 3292939 311 311 
A2 33199 33261 3869 4212913 334 336 
A3 32813 31486 9813 2341164 318 313 
A4 9669 49339 8493 3621296 319 314 
A5 9863 42838 4144 3621132 313 318 
A6 32382 84393 4119 2292949 313 319 
A7 4198 23983 163 824233 36 31 
A8 31939 69333 1293 3312491 39 39 
A9 4112 26213 3989 3136983 314 318 

A10 9913 18362 3611 3481134 318 319 
A11 8116 92933 2399 3419328 311 318 
A12 2821 23338 341 828119 319 319 
A13 24391 48239 312 2231988 312 311 
A14 31498 91913 8321 3392391 331 334 

A15 2168 93243 9691 3218191 316 318 
A16 32843 92311 6823 3998411 319 332 
A17 22113 68912 9962 3423191 313 316 
A18 1939 98214 9831 3689214 318 318 
A19 6342 89421 6892 3331681 314 334 
A20 9193 81389 381 3869192 316 316 
A21 9631 93916 3163 1349921 316 332 
A22 8631 96482 8391 4131481 311 333 
A23 9839 83924 1124 2343648 311 316 
A24 9381 94939 9911 1419243 318 313 
A25 8991 89492 1498 3821132 313 319 
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 (CRS)ارزیابی به وسیله مدل بازده به مقیاس ثابت 

 خروجی محور می پردازیم. CCRمدل اکنون به ارزیابی شعب بوسیله 

) ورودی محور(   Min   𝜃 

             s.t:   ∑ xj𝑛
𝑗=1  λj ≤  𝜃x0 

                     ∑ yj𝑛
𝑗=1  λj  ≥ y0 

                      𝝀j ≥ 0               ( j=1,.., n) 

                               . کارایی را نشان می دهد  𝜽مقدار  ورودی محور که در مدل

 کارایی را نشان می دهد.    𝝋/3*مقدار  خروجی محور  و در مدل

 :ر جدول زیرنشان داده شده است دخروجی محور  CCRمقدار کارایی بدست آمده از مدل 

 

 CCR مدل مقادیر کارایی از -4جدول

DMU مقدار بدست آمده از مدل رتبه کارایی 
A1 11838 21 31222 
A2 31111 3 31111 
A3 11892 22 31394 
A4 11834 38 31338 
A5 11342 34 31163 
A6 11898 21 31341 
A7 11816 24 31243 
A8 11961 29 31136 
A9 31111 3 31111 

A10 11883 33 31316 
A11 11389 31 31139 
A12 11391 31 31143 
A13 31111 3 31111 
A14 31111 3 31111 
A15 11314 36 31316 
A16 31111 3 31111 
A17 31111 3 31111 
A18 11319 39 31311 
A19 11369 33 31114 
A20 31111 3 31111 
A21 11369 32 31116 
A22 31111 3 31111 
A23 11839 39 31339 
A24 11898 23 31366 
A25 31111 3 31111 

 

 Max  𝜃) خروجی محور(

             s.t:   ∑ xj𝑛
𝑗=1  λj ≤ x0 

                     ∑ yj𝑛
𝑗=1  λj  ≥ y0 𝝋 

                      𝝀j ≥ 0               ( j=1,.., n)         
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خروجی محور است، که همان  CCRکارایی حاصل شده که در جدول فوق نشان داده شده است، حاصل حل فاز اول مدل مقدار 

خروجی محور مقادیر  CCRکارایی شعاعی می باشد. لذا این نتایج برای ارزیابی شعب کافی نمی باشد و می بایست در فاز دوم مدل 

 .است نشان داده شدهمحاسبه گردد که نتایج آن در جدول زیر  4و کمبود 1مازاد

 CCR مازاد ورودی ها درحل فاز دوم مدل -5جدول  

 

 

                                                           
3 Excess 
4 Shortage 

DMU 
 

 

 

 کارایی
کارکنان  عدادت

)1(S 
حقوق هزینه 

 S )2(کارکنان 
هزینه های 

  S ) 3(عملیاتی 
شرایط 

محیط کار 
)4 ( S 

A1 118381439 114996333 16929228199 3189232949 1 
A2 3 1 1 1 1 
A3 118936632 213933149 382869939 9119343869 1 
A4 118341999 118919461 64612138164 3642632969 1 
A5 113421939 313291913 39919286218 2336881988 1 
A6 118999919 219922188 21331949113 1331141191 1 
A7 11816139 219963334 21839936319 6841921634 1 
A8 11961339 114123893 64134233199 2218831881 1 
A9 3 1 1 1 1 

A10 118819338 1 42198621839 3841829963 1 
A11 11389193 1 1 3221146924 1 
A12 113923892 112342993 1 1 6181196 
A13 3 1 1 1 1 

A14 3 1 1 1 1 

A15 113143396 1 43999913193 3199396938 1 
A16 3 1 1 1 1 
A17 3 1 1 1 1 
A18 113169663 1199633334 31136398319 3946336221 1 
A19 113668669 118329113 3331643613 2139933413 1 
A20 3 1 1 1 1 
A21 113691361 313889131 33822931912 4233332636 1 
A22 3 1 1 1 1 
A23 118391394 1 12998391119 3286392291 1 
A24 118999929 314996333 39219394419 2949326886 1 
A25 3 1 1 1 1 
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 CCR دوم مدل کمبود خروجی ها در حل فاز -6جدول 

تسهیالت  S)1 (درآمد

 S)2( پرداختی
مطالبات 

 S )3(معوق 
  )سپرده ها 

)4 S 
عدم تمایل 

 S )5(به.... 

تعهد سازمانی 
)6(S 

318191232 112131344 828111199 118611619 1 212183992 

1 1 1 1 1 1 

993913939 1 469112129 341649318 913194243 911936169 

33182134 414931411 689189211 293611113 1 113998292 

314141144 491831639 941313628 294219113 1 111331121 

613616943 261314486 984114638 213381114 1 619192131 

348311899 986431139 38981814 116833813 1 918339692 

994319884 318631939 691316291 221348912 1 4186338 

1 1 1 1 1 1 

318131363 469861699 893912319 388218813 1 619312393 

393819433 913313219 431319148 483399199 314342143 1 

311361418 993421893 916411691 263334811 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

398861963 133113433 199113116 293199311 1 112136336 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

362991639 133611332 361914926 2911121 1 211839922 

33692126 1 292216413 339989114 918933318 1 

1 1 1 1 1 1 

332111192 83391321 861412381 1 411636331 1 

1 1 1 1 1 1 

334619136 1 694914688 361392319 41494119 1 

321391893 319331326 42911138 693614143 1 311413399 

1 1 1 1 1 1 

 

ناکارا می  درصد داشته و بقیه311شعبه کارایی  3برای ارزیابی کارایی شعب بانک،  CCRبر اساس جداول بدست آمده از حل مدل 

شعبه کارای مذکور هم از نظر تکنیکی و هم از نظر ترکیبی کارا می  3دارای بدترین کارایی است. در ضمن   8Aباشند که در بین آنها

می باشد و در فاز دوم ناکارایی  1189مقدار ناکارایی تکنیکی برابر  7Aدر شعبه باشند، یعنی همگی واحدهای کارای قوی هستند. 

مقدار ناکارایی   7Aدر شعبه  وجود دارد. "ی تکنیکی و هم ناکارایی ترکیبی تؤاماترکیبی وجود ندارد. در بقیه واحدها هم ناکارای

 ایی تکنیکی و هم ناکارایی ترکیبیمی باشد و در فاز دوم ناکارایی ترکیبی وجود ندارد و در بقیه واحد ها هم ناکار 1189تکنیکی برابر 

بوده و در بقیه شعب  CCRدارای مازاد ورودی در فاز دوم مدل  12Aتنها شعبه  "شرایط محیط کار"در شاخص وجود دارد.  "تؤاما
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جز  ههیچ گونه ناکارایی ترکیبی در این شاخص وجود ندارد. لذا شاخص شرایط محیط کار بهترین شاخص ورودی در بین شعب ب

12A  .که حاصل مدل -4با توجه به جدول استCCR  ها به صورت زیر آمده است. به روش خروجی محور می باشد، گراف حاصل از حل داده

بدترین کارایی را در بین   9Aکارایی شعب را با یکدیگر مقایسه کرد. همامگونه که در نمودار آشکار است، در بین شعب که به راحتی می توان 

  شعب دارا می باشد.  

 
 

 به روش خروجی محور CCR گراف حل مدل -1شکل 

ساده تحلیل پوششی داده ها بر اساس ثابت بودن فرض بازده نسبت به مقیاس عمل می کنند و اندازه بانک را هنگام  مدل های

ارزیابی عملکرد نادیده می گیرند. در حالی که ممکن است اندازه بانک روی توانایی ان در خدمات کاراتر مؤثر باشد. از آنجا که مدل 

نادیده می گیرند ممکن است به ایجاد رتبه بندی های غیر واقعی منجر شوند. بنابراین در مقیاس عملیات را  "عموما CCR های 

  ادامه مدل بازده نسبت به مقیاس متغیر مطرح می شود.

  (VSR )ارزیابی به وسیله مدل بازده به مقیاس متغیر 

ورودی محور()   Min   𝜃 

             s.t:   ∑ xj𝑛
𝑗=1  λj ≤  𝜃x0 

                     ∑ yj𝑛
𝑗=1  λj  ≥ y0 

                     ∑ λj𝑛
𝑗=1    =1 

                      𝝀j ≥ 0        ( j=1,.., n)                           

 

 کارایی را نشان می دهد.  𝝋/3*کارایی را نشان می دهد و در مدل خروجی محور مقدار   𝜽مقدار  ورودی محور  که در مدل

                                             

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

A1
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A9
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A17

A21

A25

Chart Title

Column2 Column1 Score

) خروجی محور(    Max  𝜃 

             s.t:   ∑ xj𝑛
𝑗=1  λj ≤ x0 

                     ∑ yj𝑛
𝑗=1  λj  ≥ y0 𝝋 

                     ∑ λj𝑛
𝑗=1    =1 

                      𝝀j ≥ 0               ( j=1,.., n)         
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 :ر جدول زیرنشان داده شده است دخروجی محور  BCCمقدار کارایی بدست آمده از مدل 

 BCCمقدار کارایی های ارزیابی شده شعب به وسیله مدل  -7جدول 

 

 

خروجی محور است، که  BCC قدار کارایی های حاصل شده که در جدول فوق نشان داده شده است، حاصل حل فاز اول مدل م

خروجی محور  BCCهمان کارایی شعاعی می باشد.لذا این نتایج برای ارزیابی شعب کافی نمی باشد و می بایست در فاز دوم مدل 

 آن در جداول زیر نشان داده شده است.  مقادیر مازاد و کمبود محاسبه گردد که نتایج

 

DMU مقدار بدست  رتبه کارایی

 آمده از مدل
A1 11314 21 31319 

A2 31111 3 31111 

A3 11333 32 31113 

A4 11323 23 31186 

A5 11396 39 31146 

A6 11396 39 31146 

A7 11842 29 31388 

A8 11893 24 31399 

A9 31111 3 31111 

A10 11349 39 31196 

A11 31111 3 31111 

A12 31111 3 31111 

A13 31111 3 31111 

A14 31111 3 31111 

A15 11313 21 31194 

A16 31111 3 31111 

A17 31111 3 31111 

A18 11349 39 31196 

A19 11381 31 31138 

A20 31111 3 31111 

A21 11366 34 31116 

A22 31111 3 31111 

A23 11334 22 31134 

A24 11349 39 31196 

A25 31111 3 31111 
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 BCCمازاد ورودی ها در حل فاز دوم مدل  -8جدول  

DMU Score 

 

 

 تعداد

کارکنان 
)-1(S 

حقوق هزینه 

  )S2-(کارکنان 
هزینه های 

  S )3- (عملیاتی 
شرایط محیط 

  )S4-(کار 

A1 113119188 3 99162123 3239223341 9 
A2 3 1 1 1 1 
A3 113334863 1 232466342 9619369619 33 
A4 113231926 3 63384329 3912639491 2 
A5 113963414 2 398141896 2346886313 3 
A6 113963414 1 238183911 1191199418 6 
A7 118423191 1 249148213 6311911642 1 
A8 118918992 3 89842419 2448823621 8 
A9 3 1 1 1 1 
A10 13491684 1 23341888 2181266416 8 
A11 3 1 1 4133111389 1 
A12 3 1 1 1 1 
A13 3 1 1 1 1 

A14 3 1 1 1 1 

A15 113131149 1 96218933 3346833231 1 
A16 3 1 1 1 1 
A17 3 1 1 1 1 
A18 113491684 3 333242823 3819111293 1 
A19 113829986 3 313891399 2963343319 3 
A20 3 1 1 1 1 
A21 113699392 2 321916639 4118193169 1 
A22 3 1 1 1 1 
A23 113319313 1 16311139 3148999496 2 
A24 113491684 2 391336619 2999341284 9 
A25 3 1 1 1 1 
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 BCCکمبود خروجی ها در حل فاز دوم مدل  -9  جدول

تسهیالت  S)1+ (درآمد

 پرداختی
)+S2( 

مطالبات 

  )S3+(معوق 
عدم تمایل    )S4+(سپرده ها 

  )S5+(به.... 

تعهد سازمانی 
)+S6( 

329281193 111611439 943319969 293433413 1 2 

1 1 1 1 1 1 

649611136 1 41341389 321183214 911926193 61164123 

33191 423331393 669133423 244113913 1 111899341 

31216198 461391212 912319113 291438912 1 111498936 

993914394 243913693 916114132 3846449 1 613814862 

343961329 963191961 341611329 122199113 1 919629 

632113441 321311298 61211921 336666313 1 411919399 

1 1 1 1 1 1 

319681183 913811883 839213444 261383213 1 913666669 

11916393 214982999 319114213 392133836 1 1 

331328883 311194814 313391192 196618339 1 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

368131931 639212361 1999 289299116 113483483 1 

1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 

399981369 238291444 391616669 242393114 1 2 

321331233 211311398 289214186 229811111 813994186 1 

1 1 1 1 1 1 

334311234 833919 896613193 339832141 412342899 1 

1 1 1 1 1 1 

319191383 214811966 69991939 3891186 419661199 1 

313931669 321321922 184811111 61831319 1 113444444 

1 1 1 1 1 1 

 

درصد به دست آورده اند و مابقی ناکارا  311شعبه کارایی  BCC ،33در ارزیابی کارایی صورت گرفته برای شعب از طریق حل مدل 

نشان داده شده است اکثر شعب  BCCدارای بدترین مقدار کارایی می باشد. همان طور که در جداول مدل  A7بوده، که در بین آنها 

دارای مازاد یا کمبود می باشند، یعنی خروجی ها  دوفقط در یک شاخص خود دارای کارایی خوبی هستند و در بقیه ورودی ها و

 هدر گراف پایین به راحتی می توان شعب را از نظر کارایی با یکدیگر مقایسه نمود، که همان طور کدارای ناکارایی ترکیبی هستند. 

به روش خروجی محور  CCRکه حاصل مدل  -9باتوجه به جدول دارای پایین ترین مقدار کارایی می باشد.  A7مشاهده می شود 

 می باشد، گراف حاصل از حل داده ها به صورت زیر بدست آمده است: 
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 به روش خروجی محور BCCگراف حل مدل  -2شکل 

 

در مدل های که تا به حال عرضه شد، چه در ماهیت ورودی و چه در ماهیت خروجی، انقباض همه ورودی ها و انبساط همه خروجی 

ها به یک نسبت صورت می گرفت که آنها را مدل های شعاعی می نامیدیم. چنین مدل هایی تحت کارای ضعیف، به مازاد ورودی و 

را بیان می کنیم  SBMشامل متغرهای کمکی غیر صفر نمی شوند، اینک مدل  𝝋*و  𝜽*کمبود خروجی اهمیت نمی دهند، زیرا 

که هم ماهیت ورودی دارد، هم ماهیت خروجی و مشکل مدل های شعاعی را برطرف کرده است، و در ضمن بر خالف مدل های 

BCC   وCRR  .چون در مدل در یک فاز حل می شودSBM   دو فازBCC  وCCR مقدار کارایی  "یکجا انجام می شود، لذا طبیعتا

 بدست آمده از این مدل کمتر از مقدار کارایی دو مدل قبلی است. 

(SBM) min  = 
1−

1

𝑚 
(∑

𝑠𝑖
−

𝑥𝑖𝑜
)𝑚

𝑖=1

1+
1

𝑠 
(∑

𝑠𝑟
+

𝑦𝑟𝑜
)𝑠

𝑟=1  
 

s.t              ∑ x𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1 
 λj +Si- = xio            i= 1,…,m 

               ∑ 𝑦𝑟𝑗

𝑛

𝑗=1 
 λj  -   Sr

+  =  yro         r= 1,…,s 

                     ∑  λj𝑛
𝑗=1   =1 

 

                 λj , 𝑠𝑖
−, Sr

+  ≥ 0 , ∀𝑗, 𝑖, 𝑟      

                 𝝀j  ,   Si- 
 ,   Si+

    ≥ 0               ∀ j , i , r    
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 :در جدول زیر نشان داده شده استر خروجی محو SBMمقدار کارایی بدست آمده از مدل 

 SBMمقدار کارایی شعب در ارزیابی به وسیله مدل غیر شعاعی  -11جدول  

No. DMU رتبه کارایی 
3 A1 11131 21 

2 A2 31111 3 

1 A3 11426 39 

4 A4 11418 34 

9 A5 11128 33 

6 A6 11411 36 

9 A7 11193 29 

8 A8 11136 39 

3 A9 31111 3 

31 A10 11288 22 

33 A11 111993 31 

32 A12 11216 24 

31 A13 31111 3 

34 A14 31111 3 

39 A15 11111 23 

36 A16 31111 3 

39 A17 31111 3 

38 A18 11141 38 

33 A19 11491 32 

21 A20 31111 3 

23 A21 11244 21 

22 A22 31111 3 

21 A23 11461 33 

24 A24 11413 31 

29 A25 31111 3 
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 SBMمقادیر بهینه کمبود خروجی ها در مدل غیر شعاعی  -11جدول

DMU Score  تعداد

 )S1-(کارکنان

هزینه حقوق 

 )S2-(کارکنان

هزینه های 

 )S3-(عملیاتی

شرایط محیط 

 )S4-(کار

A1 111329298 314824963 92993489139 343333696 311464332 
A2 3 1 1 1 1 
A3 114298838 111429631 23411339213 9694283823 331991428 
A4 114199918 311349168 84238368113 3863134193 912834919 
A5 111281383 212332382 36939369913 2219191331 113189369 
A6 114114636 112332382 22938311413 1498222389 813189369 
A7 111983192 119834919 29993628918 9248321849 311998349 
A8 111363933 31949634 33292831314 2948983869 391333228 

A9 3 1 1 1 1 
A10 112893336 1 23341888 2181266416 8 
A11 119931834 1 1 3119933982 211886989 
A12 112163296 11296698 1 34969439613 311919489 
A13 3 1 1 1 1 
A14 3 1 1 1 1 

A15 111123433 1 96218933 3346833231 1 
A16 3 1 1 1 1 
A17 3 1 1 1 1 
A18 111428913 119963334 31136398319 3946336221 1 
A19 114914943 311862163 31439899312 2936619139 213993924 
A20 3 1 1 1 1 
A21 112413319 213924318 32632186114 4419194822 211311448 
A22 3 1 1 1 1 
A23 114629324 114131149 92492319139 3923844848 919998623 
A24 114188128 212613993 38141933311 2861943138 311926136 
A25 3 1 1 1 1 
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 SBMمقادیر بهینه کمبود خروجی ها در مدل غیر شعاعی  -12جدول                                         

 

همه متغیر های کمبود و مازاد برابر صفر هستند.  "مشاهده می شود هرگاه مقدار کارایی برابر یک باشد، الزاما SBMدر حل مدل 

اگر هر کدام از شاخص ها در جدول بهینه از صفر بیشتر باشد، دیگر مقدار کارایی برابر یک نسیت و در ناکارا بودن مقدار تابع هدف 

SBM در اینجا  نه غیر صفر اند اثر دارد.تمامی شاخص هایی که در جدول بهیA2,A9,A13,A14,A16,A17,A20,A22,A25 

 تعداد کارکنان( دارای ناکارایی است. و خروجی ها به جز اولین ورودی ) کلیه ورودی هادر A10 کارا و بقیه شعب ناکارا می باشند. 

DM
U 

 تسهیالت پرداختی )S1+ (درآمد کارایی
)+2(S 

مطالبات معوق 
)+S3(  

  )سپرده ها 

) +S4 
عدم تمایل 

  )S5+(به.... 

تعهد سازمانی 
)+S6( 

A1 111329298 331331482 293931323 69961334 292491616 1 318191399 
A2 3 1 1 1 1 1 1 
A3 114298838 64141144 1 138111318 322118911 911234219 611321328 
A4 114199918 313811139 188631126 639138423 229143612 1 218423191 
A5 111281383 326961233 441621219 918811246 213933919 1 213322819 
A6 114114636 994112331 211312168 932911246 396946219 1 913322819 
A7 111983192 333191983 492921191 934611684 293499419 1 416842319 
A8 111363933 983119496 319421619 932213119 369118918 1 119139944 
A9 3 1 1 1 1 1 1 
A10 112893336 31894 91313 8262 2922319 6 33 
A11 119931834 283914391 311131436 962913113 966993199 319392926 1 
A12 112163296 394821891 642341319 819613341 134364614 216339431 219831913 
A13 3 1 1 1 1 1 1 
A14 3 1 1 1 1 1 1 

A15 111123433 39119 32122 4339 2364483 8 8 
A16 3 1 1 1 1 1 1 
A17 3 1 1 1 1 1 1 
A18 111428913 366491919 193491411 243619364 2911911 331314498 31133411 
A19 114914943 321381348 226319 282213318 223313116 811144828 1 
A20 3 1 1 1 1 1 1 
A21 112413319 331361839 8631 846118296 333836134 411683699 1 
A22 3 1 1 1 1 1 1 
A23 114629324 381319434 389319  93311963 363193918 413924318 1 
A24 114188128 311991261 336641684 164919839 996136136 1 118349168 
A25 3 1 1 1 1 1 1 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 

A18 وضعیت شعب در گراف ( دارای ناکارایی است. کارط و خروجی ها به جز آخرین ورودی )شرایط محی نیز در کلیه ورودی ها

دارای بدترین کارایی در  A7آنها با یکدیگر می باشد. همانگونه که مشخص است،  پایین مشخص است و به راحتی امکان مقایسه

 مقایسه با بقیه شعب می باشد.

 

 

 به روش خروجی SBMگراف حل مدل  - 3شکل 

 نتایج تحقیق

در این .این منابع را به بخش های مختلف اقتصادی تخصیص می دهندبانک ها در هر کشوری پس از جمع آوری منابع مالی،  

با ماهیت خروجی، محاسبه و شعبه های   SBMو  CCR, BCCنتخب با توجه به مدل مپژوهش، اندازه کارایی شعبه های بانک 

می باشد. با نتایج به  BCC ،1193و در مدل  CCR ،1131کارا و همچنین شعبه های ناکارا تعیین شدند. میانگین کارایی در مدل 

، BCCدرصد از شعب کارا هستند. در مدل  16شعبه کارا می باشد، به عبارتی،  3مشاهده می شود که  CCR دست آمده از مدل 

همانطور که مشخص درصد از شعب کارا می باشند.  16شعبه، یعنی  SBM ،3در مدل  درصد از شعب کارا  44شعبه، یعنی  33

بیشتری به شاخص ها برای کارایی شعب داشته به همین دلیل میانگین کارایی آن پایین  از دو مدل دیگر توجه  SBMاست مدل 

 SBMبه مدل  CCRبا توجه به مقایسه شعب کارا در سه مدل مذکور مشخص شده است که در مدل از دو مدل دیگر می باشد. تر

از دو  SBM بوده، اما تفاوت مدل  BCCکردن این شعب از شعب غیر کارا نزدیک تر به مدل  و جدا  در به دست آوردن شعب کارا

 یکی عیفی داشته باشد آن شعبه دیگر کارا نمی شود.کارایی ض  SBMمدل دیگر این است که اگر حتی یکی از شاخص ها در مدل 

از راه های افزایش کارایی بین شعب، بررسی راهکارهای توانمندی وصول مطالبات آنها می باشد، چرا که در اصل بیشتر شعب دارای 

آن تخصی مجدد آن نیز وصولی های دریافت نشده ای هستند که در صورت دریافت آنها، مدیریت منابع مالی راحت شده و به دنبال 
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امکان پذیر است و در نتیجه، ستانده بیشتری نیز تولید خواهد شد. این امر خود می تواند کمک بسیار مؤثری در افزایش کارایی و 

 استفاده از منابع مالی در دسترس شعب به حساب آید. 

ه مندان در این حوزه داشته باشم.در مطالعه جاری الزم است در زمینه پژوهش انجام شده، پیشنهاداتی برای محققین آینده و عالق

تعداد شعب کارا در ان زیاد است و هیچ معیاری جهت رتبه بندی و مقایسه دیده شد که در ارزیابی ها به وسیله مدل های مذکور 

از طرفی چون در لحث شد. آنها وجود ندارد، لذا شاخص رتبه بندی که به این مهم می پردازد، می تواند انگیزه برای مطالعه بعدی با

تحلیل پوششی داده ها ضرایب اهمیت ورودی ها و خروجی ها توسط مدل تعیین می شود، ممکن است که کارا قرار گرفتن بعضی 

از شعب به خاطر نادیده گرفتن شاخص ها ی مهم و پراهمیت نشان دادن شاخص های بی اهمیت به واسطه منعطف بودن انتخاب 

همین دلیل شاخه ای وجود دارد که در آن می توان این وزن ها را در حدی محدود  کرد که نتوان مقادیر نامعقول اهمیت ها باشد. به 

 به خود بگیرد، که به آن شاخه کنترل وزن گفته می شود.
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