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برای  (FDEA)هاداده  پوششي تحليلدر های فازیمدل از استفاده

 بانک)مطالعه موردی بانک تجارت( كارايي شعب سنجش

 صغری قبادی 

 بیژن بیگدلی

  چکيده

 شهر تجارت بانک هشعب 74فنی کارایی ،ی فازی ها داده  پوششی تحلیل روش از استفاده با تحقیق این در

با در نظر  ابتدا .مورد بررسی قرارگرفته است 3133-3131، طی سالهای شهر اهوازتحت حوزه مدیریت  اهواز

 عنوان به انهی،تعداد پرسنل و تعداد را یپرسنل یها نهیهز جمعگرفتن سه مقدار برای هر نهاده و ستانده یعنی 

  مدلهای   خروجی عنوان به یکیالکترون یبانکدارتراکنش های  ،سپرده هاو التیتسه و مدل های ی ورود

 یزیبرنامه ر یبا حل مدل هاسپس  گیریم  یک عدد فازی مثلثی را برای هر ورودی و خروجی در نظر می

 ،شعب کارایی بررسی به ها داده پوششی تحلیل مدل از استفاده با  است یفاز یکه بر اساس داده ها یخط

ا میانگین ب یمثلث یدوره سه ساله با اعدادفاز کیروند در طول  نیانگیم یبا بررسدر این پژوهش، .شد پرداخته

 .داده شد صیکارا تشخ19،4،9،3شعب   آمده،بدست 93/0کارایی

 : کارایی ، تحلیل پوششی داده ها ی فازی ، اعداد فازی مثلثیواژگان كليدی

 

 مي بادیصغری ق دكتر راهنمايي به بيژن بيگدلي، ارشد كارشناسي نامه پايان از بخشي حاضر مقاله. 1

  .باشد
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 مقدمه
ایجاد بهبود در هر سازمانی نیازمند اندازه گیری عملکرد سازمان، برنامه ریزی و هدفگذاری جهت بهبود 

عملکرد می باشد.  با وجود پیشرفت های قابل توجهی که سالهای اخیر در طراحی چارچوب ها و سیستمهای 

شرکتها  دراین راستابر معیارهای سنتی متکی هستند ارزیابی عملکرد رخ داده است، بسیاری ازسازمانها همچنان

یی که هدف آنها کسب سود و ایجاد رضایتمندی برای مشتری وسازمانهایی که فلسفه وجودی آنها اجرای  

دقیق وظایف  قانونی وکمک به پیشرفت ،توسعه ورفاه جامعه است ، باید پاسخگو باشند.با توجه به پیچیدگی 

ییر مداوم شرایط محیطی مدیرانی می توانند با موفقیت عمل نمایند که، اطالعات ساختارها ی سازمانی وتغ

مناسب ، به روز وجامعی از نحوه عملکرد سازمان خود داشته باشند.منابع کمیاب و تقاضای نامحدود برای 

بهبود ، یعملکرد تحقق اهداف چگونگی  بررسیو بازبینی وبهبود روشها حساسیت کافی را برایاین منابع،

مستمر کیفیت، ارتقای رضایت مندی مشتری و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیریت و کارکنان را ایجاد 

. بنابراین ارزیابی نتایج عملکرد در سطوح مختلف سازمانی یک فرآیند مهم راهبردی تلقی می کرده است

گاه فرآیندی می توان در جهت گردد. با استفاده از روشهای اصولی وعلمی یک نظام ارزیابی مستمر با دید

تقویت نقاط قوت وبهبود نقاط ضعف ،در راستای افزایش کارایی واثربخشی سازمانی گام برداشت، که این 

امر در بخش دولتی موجب ارتقا پاسخگویی وافزایش اعتماد عمومی ودر بخش غیر دولتی موجب ارتقای 

 مدیریت صحیح منابع ورضایت مشتریان می شود.

بانکها استفاده می شود که یکی از کاربردی ترین آنها تکنیک  کارایینون جدیدی جهت ارزیابی امروزه ف

( است. این تکنیک مبتنی بررویکرد برنامه ریزی خطی است که هدف اصلی  DEAتحلیل پوششی داده ها )

صرفی و آن ، مقایسه و ارزیابی تعدادی از واحدهای تصمیم گیرنده مشابه است که مقدار ورودیهای م

ت به های آن اسها و خروجیتحت تاثیر ورودیاما استفاده از این تکنیک خروجیهای تولیدی متفاوتی دارند .

های مطالعه تغییر کند ممکن است که وضعیت بانک از نطر کارا و ناکارا بودن ها و ستادهطوری که اگر نهاده

نیک همچنین استفاده از این تکخاصی نشده است و نیز جا به جا گردد در مطالعات گذشته به این مساله توجه 

. به عبارت دیگر این تکنیک  شودممکن است سبب توزیع غیر واقعی وزن به ورودیها و خروجیهای مدل 

مجاز است به یک داده کم اهمیت، وزن زیادی دهد ) وبالعکس (، به گونه ای که میزان کارایی محاسبه شده 

ردد. به عالوه ممکن است وزنهای نهایی بدست آمده برای ورودیها و برای واحد تحت بررسی حداکثر گ

از آنجا که چندین نهاده و  تحقیق، برای رفع این مشکل ، ینخروجیها مورد قبول مدیریت نباشد . لذا در ا

برای  های مناسبها و ستادهتوان گفت که انتخاب نهادهشود میستاده برای سنجش کارایی در نظر گرفته می
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چندمعیاره  است، اما این کار ممکن است به دلیل ابهام و زیابی کارایی شعب بانک تجارت یک تصمیمار

ها ذاتاً کیفی و ذهنی بوده و اطمینان موجود در ارزیابی، به خوبی میسر نباشد چرا که بسیاری از معیارعدم

ممکن است و به همین غیر هاگیرنده اختصاص یک عدد کمی مطلق و قطعی برای ارزیابی آنبرای تصمیم

ای یا فازی بدین منظور استفاده کنند. به همین دلیل دهند از اعداد فاصلهگیرندگان ترجیح میدلیل تصمیم

داد ویژه اعهای فازی و بهاند تا با استفاده از مفاهیم اساسی نظریه مجموعهبسیاری از محققان تالش کرده

های یکی از تکنیکفازی توسعه دهند. تحلیل پوششی داده ها فازی، تحلیل پوششی داده هارا به فضای

گیرنده است، که با استفاده از  ای از واحدهای تصمیمناپارامتری که برای محاسبه کارایی نسبی مجموعه

 خصوصا تحقیقاتی چنین به ایرانی ی ها بانک نیاز (. 3147 ،یبدیم یشود )امامریزی ریاضی انجام میبرنامه

 توجه لزومو بانکی شبکه برای ومالی اقتصادی سنگین های تحریم وجود کشور،با اقتصادی توسعه جریان در

پرسش  .سدر می نظر به ،ضروری ها بانک سازی خصوصی و اقتصادی رشد به دستیابی و مقاومتی اقتصاد به

  از : ن تحقیق که در صدد پاسخ به آن است عبارت استاساسی ای

 به چه صورت است؟ DEAفازی با روشوضعیت نمرات کارایی شعب 

 

 تحقيق پيشينة و نظری مباني. 3

ای است برای اقدام در شرایط عدم اطمینان. این نظریه قادر است بسیاری ازمفاهیم، متغیرها  نظریه فازی، نظریه

یاضی رو سیستمهایی را که نادقیق و مبهم هستند، چنانچه در عالم واقع در اکثر مواردچنین است، به شکل 

گیری درشرایط عدم اطمینان فراهم آورد )مومنی،  درآورد و. زمینه را برای استدالل، استنتاج، کنترل و تصمیم

برای توصیف رفتار سیستمهای واقعی کاری بسیار  های دقیق آوری اطالعات و داده (. از آنجاییکه جمع3144

ود. با ش پیچیدگی سیستمها غیر ممکن میبا افزایش  لسازی دقیق ریاضی، باشد، از این رو مد مشکل می

قابل  توان نظرات رسد که نمی یابد و به جایی می کاهش می افزایش پیچیدگی سیستمها، دقت مدل ریاضی

محاسبات فازی پاسخی برای مسائل پیچیده امروز است. از سوی  قبول درباره دینامیک سیستم مطرح کرد،

ستمهای توان به عنوان سی رد، بنابراین سیستمهای فازی را میدیگر روشی است که ساختار محکم ومشخصی دا

و  های تجربی دینامیک غیرخطی در نظرگرفت که قادرند سیستمهای واقعی را هرچقدر پیچیده از روی داده

(. و در جایی که روشهای علم مدیریت 3144عددی، با دقت خاص تقریب بزنند )منهاج،  بر اساس محاسبات

ایف توان آن را در وظ شود به آن علم مدیریت فازی گفته شده و می به کار گرفته می کالسیک دراین محیط

 (3144ی، )آذر، فرج.ریزی مورد استفاده قرار داد  گیری، سیاستگذاری و برنامه مدیریتی از جمله تصمیم متعدد
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 تابع عضويت-1-1

 

را به مجموعه دو عضوی  X از مجموعه مرجع A نشانگر هر زير مجموعه در مجموعه قطعي، تابع

توسعه دهيم، تابعي خواهيم داشت [ 1،1] مربوط مي كند حال اگر برد تابع را از اين مجموعه به بازه[1،1]

دهد. به اين تابع، تابع عضويت گفته شده و يک  نسبت مي [1،1]، عددی از بازهX از x كه به هر عضو

شود كه نزديکي بيشتر آن  ان داده مينش رود و به صورت به شمار مي X زير مجموعه فازی از

تعلق كمتر به  دهنده و نزديکي بيشتر به صفر نشان  به يک نشان دهنده تعلق بيشتر به مجموعه 

  ).1831و مومني 1831است )آذر، فرجي   x  مجموعه

 

 

 اعداد فازی-1-2

 

را یک عدد فازی حقیقی گوییم، اگر سه ویژگی  (R) ی اعداد حقیقی از مجموعه N یک مجموعه فازی

 .)3144محدب بودن، بهنجار بودن و تک نمایی بودن و قطعه قطعه پیوسته بودن را دارا باشد )مومنی، 

 

 عدد فازی مثلثي-1-8

 

آنگاه                                 ،د كنيفر ض    : است، اگر (TFN)يک عدد فازی مثلثي 
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  عدد فازی مثلثي 2 - 2شکل                                                  

 

 
 

 

های چندگانه و یک خروجی مدلی برای ارزیابی و محاسبه کارایی با ورودی 3394در سال 3اولین بار فارل

خروجی تعمیم دادند این تکنیک را برای چند  3344ارائه داد، تقریبا پس از دو دهه چارنز و همکاران در سال 

کردند که این تکنیک در ظرف مدت کوتاهی ها نامیدند، در آن زمان شاید فکر نمیو آن را تحلیل پوششی داده

 (3143)تقریبا سه دهه( رشد بسیار چشمگیری در دنیا داشته باشد.)جهانشاهلو،

د متریک و ناپارامتریک وجوهای اقتصادی برای تعیین مرز کارایی)تابع تولید( دو روش مهم پارادر تئوری

(  SFAهای متفاوتی چون روش تحلیل تابع مرزی تصادفی)دارد. در رویکرد پارامتریک مرز کارایی روش

های پارامتریک ( وجود دارد. اصوالً در تمامی این روشDFA( و روش توزیع آزاد)TFAمرزی ضخیم)

ولید مرزی به شکل خاصی)نظیر کاب های متفاوت، یک تابع تسعی برآن است که با استفاده از فرض

داگالس،ترانسلوگ و...( با یک جمله خطای ترکیبی، تخمین زده شود و به این وسیله میزان ناکاریی واحدها 

 هایرا به دو دسته عوامل تصادفی و عوامل ناکارایی نسبت دهد. مهمترین ایراد روش پارامتریک، فرض

                                                           
 Farrell .1 
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ف، های مختلگیرد. لذا با در نظر گرفتن فرضیی در نظر میمتفاوتی است که برای توابع و جزء ناکارا

گردد که امکان مقایسه عملی بین واحدها را با مشکل مواجه های بسیار متفاوتی حاصل میتخمین

  .(3149سازد.)موسی خانی وحمیدی،می

ن پرکاربردتریهای مختلفی برای مشاهده ناکارایی وجود دارد که از مهمترین و در سطح ناپارامتریک، روش

ریزی ریزی خطی اشاره نمود که هر دو جزء الگوهای برنامهای و روش برنامهتوان به روش مرز پلهها میآن

 (3149ریاضی هستند. )موسی خانی وحمیدی،

(، دو روش متفاوت برای بدست آوردن منحنی DEAها)( و روش تحلیل فراگیر دادهSFAروش تحلیلی)

ها از باشند. روش تحلیل فراگیر دادهگیری کارایی میابع مرزی مورد نیاز در اندازهمقداری تولید و یا توهم

اده های اقتصادسنجی استفکه روش تحلیل مرزی تصادفی از مدلکند در حالیریزی خطی استفاده میبرنامه

 (.3149نماید.)امامی میبدی، می

 

 

 های فازی تحليل پوششي داده -1-4

مفهومی از محاسبة ارزیابی سطوح کارایی در داخل یک گروه از سازمان را نشان  ،هادادهحلیل پوششی ت     

. شودکه دارای بیشترین عملکرد هستند محاسبه می تعدادی از واحدهادهد که کارایی هر واحد در مقایسه با می

تعدادی  کارایی شسنجآن ، مقایسه و  ریزی خطی است که هدف اصلیمبتنی بر رویکرد برنامه ،این تکنیک

  های تولیدی متفاوتی دارند.های مصرفی و خروجیورودیتعداد مشابه است که  ةگیرنداز واحدهای تصمیم

فازی  ها اغلب مبهم هستند، به همین دلیل مدلهای ها و ستانده از آنجاییکه در مسائل دنیای واقعی نهاده

DEAهای فازی  عموماً به کمک روشهای مجموعه گیرد که ریزی خطی فازی را به خود می ، شکل برنامه

میتوان آنها را به چهار  فازی انتشار یافته است،که DEAحل میشود. تا کنون مقاالت اندکی جهت حل مسائل 

ورویکرد رتبه α  1، رویکردمبتنی بر سطح 1، رویکرد دیفازی 3بندی کرد: رویکرد تلرانس رویکرد متمایز طبقه

 .7بندی فازی

                                                           
Tolerance Approach -1 

Deffuzzification-2 

level Based Approach -α -3 

  Fuzzy Ranking Approach -4  
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به وسیله تعریف سطوح تغییرات  DEA س: ایده اصلی این است که عدم اطمینان در مدلهایرویکرد تلران

اولین فردی  9سنگوپتا)(Lertworasirikul et all, 2003  .)تلرانس( در تجاوز از محدودیتها وارد شود

محدودیتها و همچنین فازی را ارائه داد، وی در مدل خود از رویکرد تلرانس بهره برده که در آن  DEA بود که

رویکرد دیفازی: در این رویکرد  ) 314زاده، ساعتی،  شوند. )کوچک تابع هدف به صورت قطعی ارضا نمی

های فازی در ابتدا به مقادیر قطعی دیفازی شده، سپس با استفاده از این مقادیر قطعی مدل  ها و ستانده نهاده

فازی  DEA مدل : α رویکرد مبتنی بر سطح.نمود حل LP کننده حاصل شده را میتوان به وسیله یک حل

 یک α حل میشود. حل مدل در یک سطح مفروضα توسط برنامه ریزی پارامتریک با استفاده از برشهای

توان برای ایجاد کارآیی  کند. تعداد چنین فواصلی را می -فاصله متناظر کارآیی برای واحد هدف ایجاد می

 6داد . نمونه آن را می توان در کارهای مائدا و همکاران و همچنین لیو و کائوفازی متناظر مورد استفاده قرار 

 . مشاهده کرد

های  -( با استفاده از رویکرد مبتنی بر سطح آلفا به توسعه مدل1001در اینجا روشی را که لئون و همکاران ) 

اند  مقایسات برش آلفا پرداختهبندی با توجه به  در محیط فازی با استفاده از روشهای رتبه DEA کالسیک

 BCC گرای مدل در این روش مدل مورد نظر برای فرم پوششی نهاده . دهیم را به طور مختصر شرح می

 .بسط داده شده است. اما به سادگی برای سایر مدلهای شعاعی نیز قابل توسعه است

  د:گرا به صورت زیر نشان داده می شو ورودی BCCفازی،  DEA فرم کلی مدل

 
توان به شکل زیر  در نظر بگیریم، مدل مورد نظر را می LR ها را اعداد فازی ها و ستانده اگر مقادیر نهاده

 :تعریف کرد

                                                           
Sengupta-5 

Tanaka & Guo - 6 
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ها برای یک سطح DMU هدف برای همه مقادیر ممکن به ازای همه DMU ین مدل میزان کارآیی را برایا

تحلیلگر بتواند نتایج کارآیی را برای یک سطح خاص مورد بررسی قرار میدهد. از سوی دیگر برای اینکه 

برای سطوح متفاوت  مند به دانستن چگونگی تغییر کارآیی  مفروض ممکن، ارزیابی نماید یا اینکه عالقه

بنابراین مدل فوق را میتوان به .شود برای رتبه بندی استفاده می (h )به عنوان پارامتر ممکن باشد، از

 :شکل زیر بازنویسی کرد
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توان  ارائه ميدهد. بنابراين در عمل مي h را در سطح امکان DMUp امتياز كارآيي  (ℎ) .ارزش بهينه

ها وقتي كه سطح DMU حل كرد و چگونگي تغيير آن را برای h مدل مورد نظر را در سطوح متفاوت

لثي در بسياری از در عمل به دليل اينکه اعداد فازی مث . تغيير ميکند، مورد مشاهده قرار داد h امکان

 گيرد، مدل فوق برای اعداد فازی مثلثي متقارن بازنويسي شده است. نهاده موقعيتها مورد استفاده قرار مي

دهيم كه نشان ميها را به ترتيب به شکل ها و ستانده

 :شود. به طوری كه دامنه اعداد در نظر گرفته ميمركز عدد فازی و

 
مقادير اصلي تنها به يک مورد كاهش يافته، به طوری كه به عنوان يک همچنين دو محدوديت مرتبط با 

 (Leon et all, 2003) . پيامد قرينگي زائد، ميتوان آن را حذف كرد
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کارآیی  ( در تحقیقی سعی کردهاند یک مدل مناسب جهت ارزیابی3144صفائی قادیکالیی و رحمانپور )     

ارائه کنند. در فرآیند ارزیابی ابتدا ورودیها وخروجیهای شعب  شعب مرکزی بانک مسکن استان مازندران

 بانک با توجه به مطالعات قبلی و نظر کارشناسان بانک تعیین شده است. ورودیهاشامل انواع هزینه )ها هزینه

بانک، سرمایه )تغییر در مانده  ای، هزینه مشکوك الوصول(، تعداد پرسنل های غیربهره های بهرهای، هزینه

(.وخروجیها شامل انواع درآمدها )وجه التزام ATMاب شعبه نزد مرکز(، تعداد تجهیزات بانک )کامپیوتر، حس

ها جاری اشخاص، جاری دولت، (انواع سپرده )کارمزدها ،  دیرکرد، سود دریافتی از تسهیالت، جمع انواع

غیرها ای تعیین میزان اهمیت متتسهیالت،تعدادخدمات بانکی. سپس بر گذاری(، انواع انداز، سرمایه سپرده پس

استفاده شده است که این مقایسات به کمک متغیرهای زبانی تهیه  نسبت به هم، از جدول مقایسات زوجی

گروهی فازی و  AHPای به دست آورده شده است و با استفاده از  ذوزنقه شده و به صورت اعداد فازی

 CCRت. در این تحقیق سه مدل مختلف با ماهیت متغیرها به دست آمده اس روش باکلی اوزان مربوط به

شعبه از  14اجرادرآمده و مورد تحلیل حساسیت متغیرها انجام گرفته است . این مدلها برای  محور به ورودی

مرکزی بانک مسکن در استان مازندران اجرا شده و پس از محاسبه میزان کارآیی هریک ازشعب، به  شعبات

پور،  مانی قادیکالیی، رحیاز تکنیک اندرسون پیترسون اقدام شده است. ) صفا  رتبه بندی آنها با استفاده

3144 )  

بارویکرد  ارزیابی عملکرد صنایع خدماتی"ای تحت عنوان  ( در مقاله 3146حاتمی ماربینی و همکاران ) 

ورودی محور در تحلیل پوششی دادههای فازی را موردمطالعه قرار داده  CCR، مدل "بندی اعداد فازی رتبه

ها به دو دسته  تحقیق نهاده بانک اجرا کردهاند. در این 36و مدل پیشنهادی را برای یک مجموعه واقعی از 

رار گذاری و تسهیالت اعطایی ق-اند. در دسته قطعی تعداد پرسنل، سرمایه بندی شده قطعی و فازی تقسیم

یز اند. در خروجیها ن فته و در دسته فازی سطح خدمت رسانی و وضعیت اقتصادی موردنظر قرار گرفتهگر

شده است. در اجرای این متد از اعداد فازی  آوری اطالعات سود عملیاتی و سود ناشی از دیگر فعالیتها جمع
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ا استفاده از روش مینیمم ریزی خطی فازی ب برنامه به شکل یک مدل DEAای بهره برده شده و مدل  ذوزنقه

ده ریزی خطی متعارف تبدیل ش سازی فاصله، گسترش داده شده و به کمک تغییرمتغیر به یک مدل برنامه

به بیشینه مقدار محاسبه شده، نتایج نرمال شده است. )حاتمی  است. و در نهایت با تقسیم مقدار تابع هدف

ترکیب کرده تا  DEAای منطق فازی را با  ( در مقاله0610) 3وو و همکاران 3146ماربینی، ساعتی، ماکوئی، 

متغیرهای محیطی را دربررسی مدنظر قرار دهند، به طوری که عملکرد شعب بانک از مناطق مختلف را بتوان 

 ارزیابی کرد.

فازی  های استتتتفاده شتتتده که نهاده BCCو  CCRجهت اجرای این مدل از مدل ورودیگرا در دو حالت 

حالت  ها که شتامل ستطح درآمد، تراکم جمعیت و وضتعیت اقتصتادی بوده و سایر نهاده    )عوامل محیطی( 

ز نی  باشد. -های عمومی می اند، شتامل پرستنل، تجهیزات، محل سکنی )ملک( و دیگر هزینه   قطعی داشتته 

 و کار کوچک و رهن می های غیرمدتدار، وام شخصی )منقول(، وام کسب های مدتدار، سپرده شامل سپرده

شتعبه یک بانک واقع در استتانهای مختلف اجراشتده و در نهایت مقایسات بین     404د. این مدل برای باشت 

است، که نشان میدهد مدل پیشنهادی از  عادی مقایسه شده DEAاستانی و درون استانی و همچنین با نتایج 

 قابلیت ایجاد تمایز بیشتری در بین واحدها برخوردار است .

 

 پژوهشاستفاده شده در اين  DEA فازیمدل -2

 

های بیش از یک دوره بهره برده  تری از واحدهای مورد بررسی داشته باشیم، از داده برای اینکه ارزیابی کامل

کارآیی آن واحد طی سه سال گذشته باشد. میزان دهنده  آوریم که نشان را به اجرا در می یو به عبارتی مدل

یک عدد فازی    31و 31،33دار برای هر نهاده و ستانده یعنی سالهای به طوری که با در نظر گرفتن سه مق

که بر  یخط یزیبرنامه ر یبا حل مدل هاسپس  گیریم  مثلثی را برای هر ورودی و خروجی در نظر می

 DEA شود. و به کمک روش یم نییها تع یها و خروج یورود وپاییناست، حد باال یفاز یاساس داده ها

فازی وجود  DEA شرح داده شد، روشهای متعددی برای حل ابتداکنیم. همانطور که در  فازی آن را حل می

های مبتنی بر سطح آلفا که به روش لئون نیز معروف  دارد، اما از بین این روشهای مختلف یکی از روش

 ایایم. اگرچه این روش بر است را به دلیل قدرت ساختاری چارچوب آن، جهت حل مدل خود به کار گرفته

تهیه شده و به عدد فازی مثلثی متقارن بسط داده شده، اما ما در اینجا این مدل را در مورد  LR اعداد فازی

به شرح  توان کاررفته رامی عمومی به ،مدل آوریم اعداد فازی مثلثی غیرمتقارن به کار گرفته و به اجرا در می

 .ادزیرنمایش د

                                                           
Wu, Yang, Liang-1 
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(1) 

                                           

 
  

به   عدد میانه و  ها بوده، و عدد فازی مثلثی مربوط به نهاده به طوری که

باشد و ها می عدد فازی مربوط به ستانده باشد و ترتیب فاصله چپ و راست می

 .باشد به ترتیب فاصله چپ و راست می  عدد میانه و

وجود دارد که نقش ایجادکننده بازه در عدد فازی مثلثی را ایفا  h پارامتری تحت عنوانهمچنین در این مدل 

 h ترین شکل و هرچه گیریم، عدد فازی در گسترده را برابر صفر در نظر می h کند، به طوری که وقتی می

یک از شکل یک  در مقدار برابر با h شود، به طوری که را بزرگتر در نظر بگیریم بازه عدد فازی کوچکتر می

 .کند عدد فازی به یک عدد ثابت یا همان عدد میانی تغییر شکل پیدا می

در این روش ابتدا با حل مدل های برنامه ریزی خطی زیر که بر اساس داده های فازی است، حد باالی 

                           ورودی ها و خروجی ها تعیین می شود.                                                      

 𝑴𝒂𝒙 𝒗𝒊  

St: 

𝟏) ∑ 𝒖𝒓
𝒔
𝒓=𝟏  �̃�𝐫𝐣 ≤ �̃�  ∀𝒋  
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𝟐) ∑ 𝒖𝒓
𝒔
𝒓=𝟏  �̃�𝐫𝐣 − ∑ 𝒗𝒊

𝒎
𝒊=𝟏  �̃�𝒊𝒋 ≤ 𝟎                                                                         (1) 

 

𝟑) 𝑽𝑰
𝑼 − (𝟏 − 𝑭)𝑽𝑰

𝑼 ≤ 𝑽𝑰 ≤ 𝑽𝑰
𝑼 − (𝟏 − 𝑭)𝑽𝑰

𝑼 ∀𝒊                                                                                                      

 

 

 شودو حد باالی اوزان خروجی به وسیله برنامه ریزی خطی زیر محاسبه می

𝑴𝒂𝒙 𝒗𝒑                                                                                                                        (3) 

St: 

𝟏) ∑ 𝒖𝒓

𝒔

𝒓=𝟏

 �̃�𝐫𝐣 ≤ �̃�  ∀𝒋 

𝟐) ∑ 𝒖𝒓

𝒔

𝒓=𝟏

 �̃�𝐫𝐣 − ∑ 𝒗𝒊

𝒎

𝒊=𝟏

 �̃�𝒊𝒋 ≤ 𝟎 

𝟑) 𝑼𝑰
𝑽 − (𝟏 − 𝑭)𝑼𝑰

𝑽 ≤ 𝑼𝑰 ≤ 𝑼𝑰
𝑽 − (𝟏 − 𝑭)𝑼𝑰

𝑽 

 

𝑽𝑰مقادیر
𝑼 و𝑼𝑰

𝑽  وزن های تخصیص داده شده کارشناسان هستند .از طریق حل کردن m+s  مدل برنامه ریزی

خطی،حدود باالی اوزان فازی ورودی ها و خروجی ها تعیین می شود.محدودیت سوم هر کدام از مدل های 

شناسان را در مورد اوزان اعمال فوق، محدودیت فازی است که با استفاده از برش ...عدد فازی مثلثی،نظر کار

 می کند.

باشد، مدل قطعی است ،اما اگر مدل با در  3یک متغیر فازی است، چنانچه مقدار این متغیر برابر با  hمتغیر 

بیشتر کاهش داده hرا کاهش داد. هر چه مقدار hغیر موجه شود باید مقدار hبرای متغیر 3نظر گرفتن مقدار 

 ( مدل فازی تر خواهد شد.شود )به صفر نزدیکتر شود

 
 

 از یک مجموعه فازی   f.برش 3شکل                                                                             
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 𝛂( برای میزان عضویت خاص Af( از یک مجموعه فازی، عبارتست از مجموعه قطعی )3)شکل   fشکل 

 یعنی:

A=[𝒂, 𝒃] 
, 𝟎]همانند قبل عددی در بازه hآنکه در   .است [𝟏

برای اعمال اوزان فوق در مدل باید به این نکته توجه داشت که ممکن است این کار سبب غیر موجه شدن 

مسئله شود.بنابراین بهتر است برای آنها یک بازه اطمینان در نظر گرفت. این بازه اطمینان به کمک متغیر فازی 

h  .کنترل خواهد شد 

که حدود باالی اوزان را به دست می دهند و در نظر گرفتن مقدار صفر  Bو Aفاده از نتایج مدل های با است

 برای حدود پایین، مدل زیر را خواهیم داشت.

𝑴𝒂𝒙 ∅                                                                                                                 (4) 

St:  

𝟏) ∑ 𝒖𝒓

𝒔

𝒓=𝟏

𝒚𝒓�̃� − ∑ 𝒗𝒊

𝒎

𝒊=𝟏

𝒙𝒊�̃� ≤ 𝟎   ∀𝒋 

𝟐)∅𝑼𝒓 ≤ 𝒖𝒓 ≤ 𝑼𝑹(𝟏 − ∅)  ∀𝒓 

𝟑)∅𝑽𝒓 ≤ 𝒗𝒓 ≤ 𝑽𝑹(𝟏 − ∅)  ∀𝒊 
𝟒) 𝑼𝒓

𝑽 − (𝟏 − 𝒉)𝑼𝒓
𝑽 ≤ 𝑼𝒓 ≤ 𝑼𝒓

𝑽 − (𝟏 − 𝒉)𝑼𝒓
𝑽 ∀𝒓 

𝟓) 𝑽𝒊
𝑼 − (𝟏 − 𝒉)𝑽𝒊

𝑼 ≤ 𝑽𝒊 ≤ 𝑽𝒊
𝑼 − (𝟏 − 𝒉)𝑽𝒊

𝑼 ∀𝒊 

𝑽𝒊مقادیر و  –آیند به دست می Bو   Aاز حل مدل های  𝒗𝒊و  𝑼𝒓مقادیر
𝒖 وزن های تخصیص داده شده ی

 کارشناسان هستند.  

محدودیت هایی هستند که نظر مدیریت را در مورد اوزان  9و  7محدودیت های  1و  1محدودیت های 

 کنند. اعمال می

ایی هر واحد برابر آید. در این حالت کار( به دست میCSWمقادیر اوزان مشترك ) Cدر نهایت با حل مدل 

 است با: 

(9                                                                                                               ) 

 𝒆𝒋
𝒎 =

∑ 𝒖𝒄𝒔𝒘𝒚𝒓𝒋
𝒎𝒔

𝒓=𝟏

∑ 𝒗𝒄𝒔𝒘𝒙𝒊𝒋
𝒎𝒔

𝒊=𝟏
                                                                                                                 

آیند. در این مدل ممکن است کارایی هیچ کدام از واحدها به دست می Cبا حل مدل  𝒗𝒄𝒔𝒘و  𝒖𝒄𝒔𝒘مقادیر 

 به یک نرسد. برای اینکه مقادیر کارایی بین صفر و یک قرار بگیرد. می توان تغییر متغیر زیر را انجام داد: 

   𝑴𝒓 =
𝒖𝒓

∗

𝒆
              𝑵𝒊 = 𝒗𝒊

∗     ∀𝒊, 𝒓.                                                                 

 که 
      𝒆 = 𝒎𝒂𝒙{𝒆𝒊

𝒎} 𝟏 ≤ 𝒋 ≤ 𝒏                                                                                             
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 روش تحقيق -2

سه  دوره و زمان بررسی، دورهی شعب فعال بانک تجارت در شهر اهواز طی جامعه آماری این تحقیق کلیه

 که تحت دو حوزه سرپرستی قرار گرفته است.  است 3131تا پایان سال  3133سال  ساله از ابتدای

شعبه فعال در دوره زمانی تحقیق مورد 74به علت محدود بودن جامعه آماری ،نمونه گیری به عمل نیامده و

 می گیرد.مطالعه وبررسی قرار 

ا الهام ب با نگاهی به نتایج تحقیقات مشابه و با نگاهی به صنعت بانکداری ،نهاده ها و ستاده ها در این پژوهش

از سایر مطالعات کاربردی در این زمینه و نظرات کارشناسان بانک در خصوص میزان تاثیر و اهمیت هر یک 

به نیاز بانک و با نگاهی به محدودیت های اطالعات و بامحور قرار  از عوامل موثر در عملکرد شعب با توجه

  کی می تواند به ترتیب زیر انتخاب شود:در ارزیابی نهاده و ستاده واحدهای بان دیدگاه تولیدیدادن 

ستاده های این پژوهش شامل سپرده ها ، تسهیالت  پرداختی  ،  خدمات آنالین)تعدادومبلغ تراکنش های 

انجام شده از طریق کانالهای الکترونیکی ماننداینترنت بانک ،موبایل بانک وتلفنبانک(و نهاده ها شامل ،هزینه 

هرشعبه وتعداد ترمینال  هرشعبه . در ادامه، ابتدا معیارها به صورت شماتیک نشان های پرسنلی ،تعداد پرسنل 

 . داده شده، سپس هریک به صورت جداگانه تعریف شده اند

 . سپس هریک به صورت جداگانه تعریف شده اند

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 طرح شماتيک وروديها و خروجي ها -1شکل                                              

 

 :لذا شاخصهای ذیل به عنوان شاخصهای کارایی بانکها در این مقاله در نظر گرفته شده است

 سپرده ها

 تسهيالت

بانکداری 

 الکترونيکي

 هزينه پرسنلي

 تعداد  ترمينال   

 تعداد پرسنل

DMU 
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 ورودی های مدل :

رسانی به ها مشغول خدمتای )پرسنلی که در پشت باجهباجهتعداد پرسنل: در هر شعبه شامل کلیه پرسنل -

 باشد.ها مشغول فعالیت هستند.( میها غیر از باجهای)پرسنلی که در سایر قسمتمشتریان هستند.( و غیر باجه

هایی است که در طول روز یک نفر در های موجود در هر شعبه در واقع تعداد باجهتعدادترمینال: تعداد باجه-

 باشد.رسانی به مشتریان میها مشغول خدمتیک از آن باجههر

قلم هزینه های مربوط به پرسنل همچون حقوق ثابت، فوق  79هزینه های پرسنلی: این سرفصل شامل  -

 العاده شغل، اضافه کار و سایر مسائل بوده، در این حساب ثبت می شود.

 

 خروجي ها ی مدل:

عنوان یکی از اقالم حائز اهمیت نزد واحد مرکزی به شمار می رود،چرا مجموع سپرده ها: این ستانده به  -

که از قابلیت بالقوه ای در ایجاد درآمد برای مجموعه بانک برخوردار می باشد. این سرفصل دربرگیرنده مانده 

کلیه وجوه ارزی و ریالی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عناوین مختلف سپرده قرض الحسنه 

الحسنه پس انداز، ، سپرده -رض خاص، سپرده قرض الحسنه جاری شرکتهای دولتی، سپرده قجاری اش

ماهه(، سپرده کوتاه مدت ، نزد بانک ودیعه می گذارند ، و سود آن نیز بر  31، 3، 6و 1بلندمدت )سپرده های 

 اساس نرخهای تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار پرداخت می شود .

به  نظارت عبارتست از امکانات مالی که بانک پس از بررسیهای الزم و با شرط حق تسهالت پرداختی :-

بانکی ت عملیا( مشمول قانونتسهیالتیموجب قرارداد منعقده با متقاضی، در قالب یکی از ابزارهای اعتباری )

   .دهدشرایط قرار میربا در مقابل وثایق مورد قبول در اختیار افراد واجد  بدون

خدمات بانکداری الکترونیکی:شامل تمام تراکنشهای انتقال وجه از طریق کانالهای موبایل بانک ، تلفنبانک -

 توسط هرشعبه می باشد. واینترنت بانک

واحد بوده و این تعداد جامعه پژوهش را تشکیل می  74بنابراین، با توجه به اینکه تعداد شعب این پژوهش 

بر این ،  خروجی محورCCRوا از طریق مدل با متغیرهای ورودی و خروجی داد ، سعی شد باکاهش تعداد 

 مسأله فائق شویم.

 

 قيتحق ستاده های و ها نهاده بندی و دسته ييشناسا جينتا -8

های به کار رفته در ها در این مطالعه ابتدا ادبیات تحقیق بررسی و شاخصها و ستادهبرای انتخاب نهاده

گردید و سپس با مراجعه به اطالعات و نظر کارشناسان بانک اقدام به انتخاب  مطالعات گذشته استخراج
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تواند تأکید کند که نتایج به دست آمده برای کارایی بر اساس ها شده است که این امر میها و ستادهنهاده

ی در های سنجش کارایها و ستادهدهنده عملکرد کلی استخراج شده است. نهادهمعیارهای صحیح و نشان

 جدول زیر آورده شده است.
 های تحقیقها و ستادهنهاده :3جدول 

 ستاده نهاده  

 هزینه های شعب -

 تعداد پرسنل -

 تعداد ترمینال -

 

 سپرده-

 میزان تسهیالت-

 بانکداری الکترونیکی -

 مأخذ:یافته های پژوهش

ی نظر کارشناسان نهاده و ستادهدهد برای هر منظر بر اساس مفهوم آن و همانطور که جدول فوق نشان می

 متناسب استخراج شده است.

استفاده شده که شکل آن در فصل سوم تشریح شده است. فقط همانطور که  FDEAدر این مطالعه از مدل  

 3گفته شد در این مطالعه از اعداد مثلثی فازی به عنوان ورودی استفاده شده است که تابع عضویت مثلثی

    شود:به شرح ذیل تعریف می{L , M , U } توسط سه پارامتر 

(6) ( )

1

1

0 .

A x

x M

x L
L x M

M L

x M
M x U

U M

OW







  
 

 
   

 



 

 

 3131و  3131، 3133های تابع عضویت مثلثی به صورت فوق است که در این تحقیق از تقریب اعداد سال

نتایج کارایی شعب   GAMSاستفاده شد، سپس به کمک نرم افزار {L , M , U } به عنوان سه پارامتر 

 بانک تجارت بررسی گردید.

 

                                                           

Triangular Membership Function  -1 
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 محاسبه حد باالی اوزان ورودی و خروجي

بکار رفته، ابتدا با حل مدل های برنامه ریزی خطی زیر که بر اساس داده های فازی  FDEAدر این روش 

 است، حد باالی ورودی ها و خروجی ها تعیین می شود.
𝑀𝑎𝑥 𝑣𝑖  

St: 

1) ∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1  ỹrj ≤ 1̃  ∀𝑗                                                                                                (1)  

2) ∑ 𝑢𝑟

𝑠

𝑟=1

 ỹrj − ∑ 𝑣𝑖

𝑚

𝑖=1

 x̃𝑖𝑗 ≤ 0 

3) 𝑉𝐼
𝑈 − (1 − 𝐹)𝑉𝐼

𝑈 ≤ 𝑉𝐼 ≤ 𝑉𝐼
𝑈 − (1 − 𝐹)𝑉𝐼

𝑈 ∀𝑖 

 شودو حد باالی اوزان خروجی به وسیله برنامه ریزی خطی زیر محاسبه می

 
𝑀𝑎𝑥 𝑣𝑝                                                                                                       

St: 

1) ∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1  ỹrj ≤ 1̃  ∀𝑗                                                                                               (3 )  

2) ∑ 𝑢𝑟

𝑠

𝑟=1

 ỹrj − ∑ 𝑣𝑖

𝑚

𝑖=1

 x̃𝑖𝑗 ≤ 0 

3) 𝑈𝐼
𝑉 − (1 − 𝐹)𝑈𝐼

𝑉 ≤ 𝑈𝐼 ≤ 𝑈𝐼
𝑉 − (1 − 𝐹)𝑈𝐼

𝑉 

 

 بر اساس داده های این مطالعه نتایج حد باالی اوزان به شرح جدول زیر است. 
 

 حد باالی اوزان نهاده ها و ستاده ها :1جدول

H v(1)  v(2)       v(3)        u(1 u(2)     u(3) 
0.1 1111/1 1.1607 1.1111 1111/1 1111/1 1111/1 
0.3 1111/1 1.1207 1.0843 1111/1 1111/1 72.5047 

0.5 1111/1 1.0833 1.0588 1111/1 61.0236 9.2599 

0.7 1111/1 1.0484 1.0345 1111/1 29.5526 4.9296 

0.9 15.0081 1.0156 1.0112 13.1890 18.0464 3.3589 
1 7.4284 1.0000 1.0000 6.2837 10.3213 2.8973 
 

وجود دارد که نقش ایجادکننده بازه در عدد فازی مثلثی را ایفا  hهمچنین در این مدل پارامتری تحت عنوان 

را  hترین شکل و هر چه گیریم، عدد فازی در گستردهرا برابر صفر در نظر می hکند، به طوری که وقتی می
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در مقدار برابر با یک از شکل عدد  hشود. به طوری که بزرگتر در نظر بگیریم، بازه عدد فازی کوچکتر می

در  hکند. شکل زیر چگونگی تاثیر تغییر ( تغییر شکل پیدا میmفازی به یک عدد ثابت یا همان عدد میانی )

 دهد. یک عدد فازی مثلثی را نشان می

 

 
 : بازه فازی3شکل 

 

 محاسبه حد پايين ستاده ها و نهاده ها

که حدود باالی اوزان را به دست می دهند و در نظر گرفتن مقدار صفر  Bو Aبا استفاده از نتایج مدل های 

 برای حدود پایین، مدل زیر را خواهیم داشت.

 
𝑀𝑎𝑥 ∅ 
St:  

1) ∑ 𝑢𝑟
𝑠
𝑟=1 𝑦𝑟�̃� − ∑ 𝑣𝑖

𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖�̃� ≤ 0   ∀𝑗                                                                         (9) 

2)∅𝑈𝑟 ≤ 𝑢𝑟 ≤ 𝑈𝑅(1 − ∅)  ∀𝑟 

3)∅𝑉𝑟 ≤ 𝑣𝑟 ≤ 𝑉𝑅(1 − ∅)  ∀𝑖 
4) 𝑈𝑟

𝑉 − (1 − 𝐹)𝑈𝑟
𝑉 ≤ 𝑈𝑟 ≤ 𝑈𝑟

𝑉 − (1 − 𝐹)𝑈𝑟
𝑉  ∀𝑟 

5) 𝑉𝑖
𝑈 − (1 − 𝐹)𝑉𝑖

𝑈 ≤ 𝑉𝑖 ≤ 𝑉𝑖
𝑈 − (1 − 𝐹)𝑉𝑖

𝑈 ∀𝑖 

 

های تحقیق به شرح جدول زیر ها و ستادهنرم افزار مقادیر حد پایین برای نهادهکه با توجه به خروجی 

 است.
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 : حد پایین اوزان نهاده ها و ستاده ها1جدول

H v(1)  v(2)       v(3)        u(1 u(2)     u(3) 
0.1 1111/1 108314 108880 1111/1 1111/1 1111/1 
0.3 1111/1 101299 109908 1111/1 1111/1 803118 
0.5 1111/1 101912 101191 1111/1 1001214 204402 
0.7 1111/1 100198 100114 1111/1 1208128 201083 
0.9 108141 108119 108180 008948 901282 100194 

1 801142 108111 108111 801419 801011 104430 

  مأخذ:یافته های پژوهش

 

 پيشنهاداتوارائه  تجزيه وتحليل نتايج-4

در نهایت با حل مدل  و با توجه به مقادیر اوزان مشترك به دست آمده حالت کارایی هر واحد  به شرح 

 گردد: زیر محاسبه می

 

 

(30) 

𝑒𝑗
𝑚 =

∑ 𝑢𝑐𝑠𝑤𝑦𝑟𝑗
𝑚𝑠

𝑟=1

∑ 𝑣𝑐𝑠𝑤𝑥𝑖𝑗
𝑚𝑠

𝑖=1

      

خروجی محور به منظور ارزیابی کارایی شعب مختلف بانک  -فازی CCRنتایج کارایی حاصل از آزمون 

 تجارت، در جدول زیر آورده شده است. 

 

 

 

 

 میانگین کارایی واحدها در حالت فازی:7جدول                                   
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 شرح

شعب  hنمرات كارايي سطوح 

کارا 

درتمام 

سطوح 

h 

ميانگين 

كارايي 

در 

حالت 

 فازی

108 108 101 109 1 

تعدادشعب 

 4 11 19 18 18 4 كارا 
 

138/1 سهم در كل   819/1  819/1  414/1  212/1  138/1   

219/1 ميانگين  030/1   092/1  184/1    813/1   894/1 

           مأخذ:یافته های پژوهش

 

شعبه در مرز کارایی  7در نظر بگیریم   0.1را برابر  hدهد در شرایطی که بررسی نتایج مدل فازی نشان می

 39در نظر بگیریم   0.9را برابر  hمی باشد. در شرایطی که 143/0قرار گرفته ومیانگین کارایی در این سطح 

 0.4را برابر  hمی باشد.در شرایطی که 646/0شعبه در مرز کارایی قرار گرفته، ومیانگین کارایی در این سطح 

می باشد. در شرایطی 631/0شعبه در مرز کارایی قرار گرفته ومیانگین کارایی در این سطح  39یریم  در نظر بگ

می 417/0شعبه در مرز کارایی قرار گرفته ومیانگین کارایی در این سطح  33در نظر بگیریم   0.3را برابر  hکه 

رایی قرار دارند ومیانگین کارایی در شعبه در مرز کا 30در نظر بگیریم   3را برابر  hباشد.و در شرایطی که 

کارا هستند. و در نهایت میانگین  کارایی  hدر تمامی سطوح  19و4،9،3می باشد. شعب 944/0این سطح 

بیشترین سطح 3/0در سطح hنتایج نشان می دهدکه با فرض  می باشد. 937/0درتمام سطوح در مدل فازی 

 گیرنده تعیین شود، به تواند مستقیماً بر حسب نیاز تصمیم می hمتغیرکارایی را شعب به دست می آورند . 

بهره برده و در غیر  h=1 های دوره گذشته باشیم از مقدار چنانچه تنها خواستار اتکا به میانه دادهطوری که 

ها در طول سه سال از مقادیر نزدیکتر به صفر استفاده  این صورت جهت تاکید بر چگونگی پراکندگی داده

و مقایسه نتایج آنها، پیامد تغییر این موضع را  h توان با اجرای مدل بر اساس مقادیر متفاوت می شود. می

مورد بررسی دقیق قرار  hکه دراین تحقیق نتایج ،در مقادیر متفاوت  مرحله به مرحله مورد مشاهده قرار داد

ارایی تکمیلتی، نظتامی بترای بررسی مداوم کهتای اطالعتاتی  با استتفاده از دادهباید سرپرستی استان   گرفت.
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، گیری وری یعنی اندازه و تغییترات آن بته عنتوان اولتین مرحلته از چرخته چهتار مرحلته ای متدیریت بهره

به منظور ارتقای کارایی در استفاده از    .وری طراحی و اجرا کنند ریزی و بهبود کارایی و بهره تحلیل، برنامه

یریت ها و شعب بانکها برای مد های مدیریت سرپرستی یتد ستتاده، اختیتارات بیتشتری بته ردهو تولنهاده ها

 .ترکیب عوامل تولیدوانتواع ستتاده هتاتفویض شود

و با توجه به نتایج باشد می های سه ساله در بازهخروجی محور فازی   DEAاز آنجاییکه مدل مورد استفاده -

تالش هرچه بیشتر شعب در افزایش ستاده ها و  ،حل افزایش کارآیی شعب غیرکارا  راه به دست آمده ،

 . باشد  می نهاده هابا حفظ سطح قبلی  رسیدن به مقادیر بهینه و افزایش کارایی مدیریتی

های جذب مشتری و استفاده از تمام ظرفیتهای تالش در جهت افزایش سپرده های شعب از طریق برنامه-

 ها و ارائه تسهیالت بیشتر که نتیجه نهایی همان افزایش درآمد است.بیشتر انواع سپردهشعب جهت جذب 

 ارائه طرح ها و محصوالت متنوع در دو حوزه تجهیز و تخصیص منابع -

 و معرفی ابزارهای نوین بانکی  بانکداری الکترونیک ایجاد تنوع در خدمات -

  

  

 

 

 

 

 

 پيوست
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 در حالت فازی  hنمره کارایی واحدها در  سطوح مختلف   3جدول 

شماره 

 شعبه
 واحد

ميانگين  hنمرات كارايي سطوح 

نمرات 

 كارايي

 1 109 101 108 108 وضعيت

 DMU1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 كارا 

 DMU2 0.399 0.741 0.762 0.708 0.496 0.621 غيركارا 

 DMU3 0.320 0.786 0.803 0.814 0.545 0.654 غيركارا 

 DMU4 0.592 1.000 1.000 1.000 1.000 0.918 غيركارا 

 DMU5 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 كارا 

 DMU6 0.129 0.330 0.336 0.420 0.266 0.296 غيركارا 

 DMU7 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 كارا 

 DMU8 0.109 0.435 0.441 0.583 0.364 0.386 غيركارا 

 DMU9 0.136 0.446 0.453 0.522 0.334 0.378 غيركارا 

 DMU10 0.224 1.000 1.000 1.000 1.000 0.845 غيركارا 

 DMU11 0.066 0.195 0.198 0.285 0.175 0.184 غيركارا 

 DMU12 0.106 0.566 0.571 0.586 0.362 0.438 غيركارا 

 DMU13 0.278 0.910 0.924 0.855 0.571 0.707 غيركارا 

 DMU14 0.049 1.000 1.000 1.000 1.000 0.810 غير كارا 

 DMU15 0.081 0.389 0.393 0.564 0.341 0.353 غيركارا 

 DMU16 0.596 1.000 1.000 1.000 0.945 0.908 غيركارا 

 DMU17 0.130 0.549 0.555 0.570 0.364 0.434 غيركارا 

 DMU18 0.186 0.488 0.497 0.550 0.360 0.416 غيركارا 

 DMU19 0.154 0.754 0.761 0.708 0.457 0.567 غيركارا 

 DMU20 0.108 0.310 0.316 0.473 0.286 0.298 غيركارا 

 DMU21 0.673 1.000 1.000 1.000 0.783 0.891 غيركارا 

 DMU22 0.109 0.277 0.282 0.420 0.257 0.269 غيركارا 

 DMU23 0.210 0.348 0.359 0.468 0.310 0.339 غيركارا 

 DMU24 0.376 1.000 1.000 1.000 0.854 0.846 غيركارا 

 DMU25 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 كارا 

 DMU26 0.213 0.704 0.714 1.000 0.631 0.652 غيركارا 

 DMU27 0.161 0.525 0.533 0.590 0.389 0.440 غيركارا 

 DMU28 0.124 1.000 1.000 1.000 0.831 0.791 غيركارا 

 DMU29 0.339 1.000 1.000 1.000 0.996 0.867 غيركارا 

 DMU30 0.283 0.965 0.979 0.934 0.607 0.754 غيركارا 
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 DMU31 0.174 0.902 0.910 1.000 0.632 0.723 غيركارا 

 DMU32 0.072 0.711 0.714 0.769 0.465 0.546 غيركارا 

 DMU33 0.027 0.152 0.154 0.197 0.118 0.130 غيركارا 

 DMU34 0.071 0.325 0.329 0.393 0.249 0.273 غيركارا 

 DMU35 0.247 1.000 1.000 1.000 0.790 0.807 غيركارا 

 DMU36 0.062 0.714 0.717 0.694 0.429 0.523 غيركارا 

 DMU37 0.149 0.948 0.955 0.938 0.603 0.719 غيركارا 

 DMU38 0.086 0.794 0.797 0.815 0.514 0.601 غيركارا 

 DMU39 0.009 0.104 0.104 0.199 0.112 0.106 غيركارا 

 DMU40 0.014 0.098 0.098 0.145 0.084 0.088 غيركارا 

 DMU41 0.464 0.972 0.996 1.000 0.789 0.844 غيركارا 

 DMU42 0.701 0.759 0.796 1.000 1.000 0.851 غيركارا 

 DMU43 0.271 0.496 0.510 0.634 0.414 0.465 غيركارا 

 DMU44 0.285 1.000 1.000 1.000 1.000 0.857 غيركارا 

 DMU45 0.136 0.293 0.300 0.332 0.218 0.256 غيركارا 

 DMU46 0.124 0.288 0.294 0.361 0.226 0.259 غيركارا 

 DMU47 0.109 1.000 1.000 1.000 1.000 0.822 غير كارا 

219/1 ميانگين   030/1   092/1  184/1    813/1  894/1    

 

 مأخذ:یافته های پژوهش

 

 منابع

 الف(فارسي

های تجاری با استفاده از روش تحلیل پوششی گیری و بررسی کارایی در بانک(. اندازه3146بابایی، بهرام. )-3

 ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.ها در ایران. پایان نامه کارشناسی داده

ها و (. تحلیل پوششی داده3143زاده لطفی، فرهاد، نیکومرام، هاشم)جهانشاهلو، غالمرضا، حسین-1

 کاربردهای آن، نشر آثار نفیس، تهران.

 "مقایسه عملکرد شعب بانک با رویکرد تحلیل پوششی دادههای عصبی فازی" (،3143پدرام ،حسام الدین)-1

 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس
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وری )علمی و کاربردی(، موسسه مطالعات گیری کارایی و بهره(و اصول اندازه3147امامی میبدی، علی. )-7

 .13-9های بازرگانی، چاپ دوم، صص و پژوهش

صادرات ایران، تهران،  کوئیست شعب ممتاز بانکگیری کارایی و شاخص مالم( اندازه3149زاده، ر) حبیب -9

 .نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهیدبهشتیپایان

و  توسعه مدلی برای ارزیابی کارایی (،3149خانی، مرتضی، حمیدی، ناصر، )موسی ودودی مفید، بهرام، -6

 .3149بهار  63وری در مراکز آموزش عالی، فصلنامه مدیریت، سال سوم، شمارهرشد بهره

، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مازندرانسپه بی عملکرد شعب بانک اارزی( 3143کالشی، ر ) -4

 بابل.

ارزیابی کارایی فنی بانک مسکن با استفاده از روش »(، 3146ختایی، محمود و یوسفی حاجی آباد، رضا )-4

 .41-99، ص301، مجله برنامه و بودجه، شماره («DEAتحلیل پوششی داده ها )

محاسبه کارایی نظام بانکی در ایران با استفاده از روش "(. 3141حسینی ) هادیان، ابراهیم و آنیتا عظیمی-3

  .10. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره "تحلیل پوششی دادهها
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