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 چکیده

ها جایگاا   روند و هر یک از آناقتصاد یک کشور به شمار میبانک، بیمه، بورس و ارز چهار قطب اصلی بازارهای مالی 

ای برخاوردار اسا     از آنجایی که سیستم بانکداری در مجموعه اقتصااد از جایگاا  ویا     . باشندخاص خود را دارا می

باا توجاه باه ورود    . توجه به کارآمدی این واحدهای اقتصاادی یکای از عواماو موت یا  کشاورهای تیشارتته اسا        

هاا هماوار    باناک . ها اتزایش چشمگیری داشته اس های اخیر، رقاب  موجود بین بانکهای جدید در سالتکنولوژی

کنند تا توان رقابتی خود را باال برد  و کارایی خود را در این عرصاه  بینی شد  خود را با جدی  دنبال میاهداف تیش

 .از اقتصاد حفظ کنند

توان کارایی واحدهایی با چند ورودی و خروجی مشاابه را ماورد ارزیاابی قارار     می هایی که به کمک آنیکی از روش

توان چند واحد مشاابه از نرار ورودی   با استفاد  از این روش می. باشدمی( DEA)ها داد  روش تحلیو توششی داد 

-همچنین در ایان روش مای  . ادها و خروجی ها را مورد م ایسه قرار داد و واحدهای کارا و ناکارا را از یکدیگر تمیز د

توان با مرجع قرار دادن واحدهای کارا برای واحدهای ناکارا، به بهبود کارایی این واحدها و رسایدن باه مارز کاارایی     

بانک تعال در بورس اوراق بهادار مورد ارزیابی قرار گرتته کاه باه ایان     71در این تح یق کارایی . مشخص اقدام کرد

بنادی واحادهای کاار از مادل     همچناین باه منراور رتباه    . استفاد  شاد  اسا    CCRو  BCC منرور از دو مدل 

 .تترسون یاری گرتته شد  اس -اندرسون

 8واحاد ماورد بررسای تنهاا      71از بین  7131نتایج تح یق نشان داد که با استفاد  از اطالعات مربوط به سال مالی 

کاراترین واحاد و باناک حکما  نیاز      سرمایهر این میان بانک د. واحد دیگر ناکارا شناخته شدند 3واحد کارا بودند و 

مرجاع از میاان واحادهای    ی ناکارا مجموعه واحدهادر نهای  به منرور بهبود کارایی . شناخته شدند دناکاراترین واح

 .در نرر گرتته شدبرای واحدهای ناکارا کارا 

 .رتبه بندی ها،ارزیابی کارایی، کارایی، تحلیل پوششی داده: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1

طوریکاه یکای از   باه . سزایی بر رشد اقتصاادی، کااهش بیکااری و کنتارل تاورم دارد     أثیر بهیک نرام بانکی کارآمد ت

تجزیاه و تحلیاو کاارایی باه عناوان      . های اصالحی مهم در اقتصاد کشور، اصالح ساختار نرام بانکداری اسا  حرک 

(. 7183ناماداری و همکاارن،  )رود های این صنع  به شامار مای  عملکرد بنگا معیاری مناسب برای ارزیابی و بررسی 

از ساال   DEAاساتفاد  از روش  . اسا   "هاا تحلیو توششی داد "ها، های جدید در بررسی کرایی بانکیکی از روش

ماک آن  م اله، کتاب و رساله دکتری با ک 044بیش از  7333آغاز شد  ولی آنچنان گسترش یاتته که تا سال  7318

 (.7181دادگر و نیک نعم ،)عنوان رسید  اس   5544به بیش از  5442تدوین شد  و این رقم، در سال 

DEA یکای  . کندمجموعه واحدهای تصمیم گیرند  را بر اساس م دار کارایی آنها به دو گرو  کارا و ناکارا ت سیم می

گیرناد و در ایان   ی اس  که در گرو  کارا قرار مای بندی واحدهایرتبه DEAاز مسائو مورد عالقه مح  ان در زمینه 

معاروف اسا ، در ساال     APها که باه مادل   یکی از این روش. های متعددی ارایه شد  اس زمینه، تا به حال روش

تواند از یک بیشاتر شاود و   با این تکنیک، امتیاز واحدهای کارا می. توسط اندرسون و تترسون تیشنهاد گردید 7331

در ایان تح یاق نیاز از    (. 7181مهرگاان، )، واحدهای کارا نیز مانند واحدهای ناکارا رتباه بنادی شاوند    به این ترتیب

 .بندی واحدهای کارا استفاد  شد  اس تترسون به منرور رتبه-تکنیک اندرسون

بخش سوم شود و در اشار  می DEAبا استفاد  از روش در بخش دوم این م اله به مطالعات انجام شد  با استفاد  از 

در بخش آخر نیاز باه تعیاین واحاد مرجاع بارای       . ها ترداخته خواهد شدها و ستاد و چهارم به معرتی مدل و نهاد 

 .اختصاص دارد APواحدهای ناکارا و رتبه بندی واحدهای کارا توسط مدل 

 مروری بر مطالعات گذشته -2

، ایان مادل باه    7318وتر و رودرز در ساال  توسط چارلز، کا  DEAهمانگونه که اشار  شد تس از مطرح شدن مدل 

سینایی و گشتاسپی مهاارلویی  برای مثال در تح یق . سرع  گسترش یات  و در مطالعات متعددی به کار گرتته شد

هاا باه منراور تشاکیو     ها با رویکرد تحلیو توششای داد  ارزیابی کارایی و عملکرد نسبی شرک  "با عنوان   (7137)

-ترداختند و ترتفویی از این شارک   (DEA)های کارا با رویکرد تحلیو توششی داد شرک به شناسایی  "سبد سهام

هاای تعاال در باورس    برای انجام این تح یاق شارک   . ها را جه  کسب بازدهی بیش از متوسط بازار  تشکیو دادند

اناد و  ساودآور باود    موجاود باود  و در ایان دور     7181تاا ساال    7184اوراق بهادار که اطالعات مالی آنها از ساال  

نتایج بدس  آمد  نشان داد زماانی کاه   . انداسفند داشتند  مورد بررسی قرار گرتته 53همچنین سال مالی منتهی به 
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شود، نمی توان بازدهی بیش از متوساط باازدهی باازار    تشکیو می(CCR)های کارا به کمک مدلترتفویی از شرک 

تاوان باازدهی بایش از    شوند، میهای کارا انتخاب میشرک   (BCC)وش بدس  آورد ولی زمانی که با استفاد  از ر

بررسی کاارایی  "با عنوان  دیگر   در تح یق(7137) حمز  تور، محمدی. متوسط بازدهی بازار بدس  بازار کسب کرد

تاامین  گاناه   73به ارزیاابی شاعب    "هاشعب سازمان تامین اجتماعی در استان تهران با رویکرد تحلیو توششی داد 

هاای  برای انجام این تح یق کلیه شعب سازمان تاامین اجتمااعی در شهرساتان   . اجتماعی در استان تهران ترداختند

های با ترکیب دو روش کارت امتیازی متوازن و تحلیو توششی داد  7181ماهه ابتدای سال  8استان تهران در دور  

)تازی 
7
FDEA) دهاد کاه ترکیاب ایان دو روش، کاارایی      تح یاق نشاان مای   نتایج این . مورد ارزیابی قرار گرتتند

هاای مختلا     α-cutی  باالتری انجام میدهاد و همچناین ارزیاابی عملکارد در ساط       فهای مشابه را با کیسازمان

یابد، به تعاداد شاعب   اتزایش می لفاکلیه شعب کارا هستند و هرچه میزان آ α =4صورت گرتته نشان داد  در سط   

CSWدر نهای  نیز با تحلیو اوزان بدس  آمد  از مدل . شودزود  میناکارا نیز ات
های مناساب جها    تازی، راهکار 5

در تح یق دیگری   (7137) بحیرانی و حامدی .اتزایش کارایی شعب ناکارا به سازمان تامین اجتماعی ارائه شد  اس 

-به بررسی کارایی تنی باناک  "هالیو توششی داد با رویکرد تح: های ایرانمدلسازی و ارزیابی کارایی بانک"با عنوان 

نتایج تح یق  .ترداخته شد  اس   (DEA) با مدل تحلیو توششی داد  ها 7134تا  7180های ایران در باز  زمانی 

 .بانک در طول باز  زمانی هموار  از کاارایی کاماو برخاوردار باود  اسا       70دهد که تنها یک بانک از بین نشان می

در ارزیابی کارایی نسابی  ( DEA)ها کاربرد تحلیو توششی داد "در تح ی ی با عنوان   (7137) همکارانگودرزی و 

1و رتبه بندی شعب بانک رتا  استان لرستان و م ایسه نتایج آن باا  
TOPSIS"       باه شناساایی شاعب کاارا و ناکاارا

شعبه تعال در باز  زمانی ماورد بررسای،    71دهد که از بین نتایج حاصو از این تح یق نشان می. ترداخته شد  اس 

ارائاه مادلی    "  در تح ی ی با عنوان (7135) زارعی محمود آبادی و همکاران .اندشعبه ناکارا بود  1شعبه کارا و  77

از روش برناماه ریازی    "هاای باین المللای   نوین برای ارزیابی کارایی نسبی عملکرد کشورهای شرک  کنند  در بازی

هاا  های تحلیو توششای داد  در مدل (CSW)س مین برای به دس  آوردن مجموعه اوزان مشترکخطی از نوع ماک

استفاد  شد و در نهای ، این روش توسعه یاتته برای ارزیابی کاارآیی نسابی عملکارد کشاورهای شارک  کنناد  در       

جدید و همچنین تغییر این مدل همچنین قابلی  اتزودن متغیرهای . تکن به کار رتته اس  5448های المپیک بازی

تکان   5448برای سنجش مدل، جامعه هدف کشورهای شرک  کنند  در المپیاک  . باشدوزن این متغیرها را دارا می

                                                 
1
 Fuzzy Data Envelopment Analysis 

2
 Common Set of Weights 

3
  Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution 
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هاای طاال، ن ار  و برناز     یکی از معیارهای مورد بررسی در این تح یق نیز بر اساس میازان مادال  . انتخاب شد  اس 

هاای مساکن   ارزیابی کارایی نسبی تروژ  "در تح ی ی با عنوان   (7135) وتادار اصغری و همکاران .تعری  شد  اس 

 "(هزار نفر استان سیستان و بلوچساتان  52مطالعه شهرهای باالی )ها مهر با استفاد  از تکنیک تحلیو توششی داد 

هاا یااری   داد اند و برای این مهم از تکنیک تحلیاو توششای   گیری کارایی نسبی ترداختهجه  ارزیابی این به انداز 

های هزار نفر استان سیستان و بلوچستان در اجرای تروژ  52از این رو میزان کارایی نسبی شهرهای باالی . اندگرتته

DEA)هاا  به کمک تحلیاو توششای داد    7134تا انتهای سال  7181اصله زمانی ابتدای سال تمسکن مهر، در 
و ( 0

BCC)در قالب مدل خروجی محور 
هاا نشاان   نتاایج بدسا  آماد  از تحلیاو توششای داد      . اسا  شاد  ارزیاابی  ( 2

های مسکن مهر در شهرهای چابهار، خاش، زاهدان و کنارک کارا باود  و در شاهرهای ایرانشاهر،    میدهداجرای تروژ 

-اناک ارزیاابی کاارایی در ب  "نیز در تح ی ی دیگر با عنوان  (7183) نامداری و همکاران .باشدزابو و سراوان ناکارا می

. ترداختناد  7181-7185بانک دولتی در سالهای  74به بررسی کارایی  "DEAهای دولتی ایران با استفاد  از روش 

های دولتی ایران در محدود  بازد  تزایند  به م یاس قارار دارناد و ایان واحادها     نتایج این تح یق نشان داد که بانک

 .توجیه اقتصادی برای ادامه تعالی  خود دارند

کارایی استخدام در بخش بانکی کشور چک بر اساس روش تحلیو  "در تح ی ی با عنوان   (5470) 1ا رتکوواایوت

های تجاری در جمهوری چک ترداختند و به این منرور دور  به بررسی کارایی استخدام بانک " DEAتنجر  ای 

ها برای انداز  گیری بهر  وری این بانک. های تاثیرگذار انتخاب کردندرا برای جمع آوری متغیر 5475-5441زمانی 

از مدل ورودی گرا استفاد  شد و با اعمال دو تیش ترض بازد  ثاب  نسب  به م یاس و بازد  متغیر نسب  به 

نتیجه . م یاس، متغیرهای ورودی و خروجی برای بررسی کارایی استخدام بانک های تجاری چک به کار گرتته شدند

بود  و بازد  % 18-14و شد نشان داد که بازد  ثاب  نسب  به م یاس به طور متوسط ای که از این تح یق حاص

در تح ی ی با عنوان   (5470) و همکاران 1چین وی هانگا. برآورد شد  اس % 83-80متفیر نسب  به م یاس نیز 

-مدل تحلیو توششی داد های توریستی با استفاد  از انداز  گیری کارایی تولیدی، اشتغال و خدمات تذیرایی هتو"

به محاسبه همزمان کارایی در بخش های تولید، اشتغال و خدمات تذیرایی  "ای اصالح شد  در تایوانهای دو مرحله

نتیجه این تح یق نیز نشان داد، مدل اصالح شد  یک رویکرد کارآمدتر و موثرتر برای محاسبه  .ترداخته شد  اس 

جیجوان  .ها داردتری را نسب  به مدل اصلی تحلیو توششی داد د و نتایج دقیقدهکارایی در اختیار مح ق قرار می

                                                 
4
 Data Envelopment Analysis 

5
 Banker Charnes Cooper 

6
 Iveta Repkova 

7
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-زیر بخشی تازی با تاکید بر کاربرد آن در ارزش DEAمدل  "  در تح ی ی با عنوان (5475) 3و وویی یوئه 8ژائو

حی  مدیران گذاری و رتبه بندی صالبه بررسی ارزش "گذاری مشترکهای سرمایهگذاری صالحی  مدیری  صندوق

انداز  "در تح ی ی با عنوان   (5470) و همکاران 74چین وی هانگا. گذاری ترداختندهای مشترک سرمایهصندوق

های دو های توریستی با استفاد  از مدل تحلیو توششی داد گیری کارایی تولیدی، اشتغال و خدمات تذیرایی هتو

ن کارایی در بخش های تولید، اشتغال و خدمات تذیرایی ترداخته به محاسبه همزما "ای اصالح شد  در تایوانمرحله

نتیجه این تح یق نیز نشان داد، مدل اصالح شد  یک رویکرد کارآمدتر و موثرتر برای محاسبه کارایی در . شد  اس 

 .ها داردتری را نسب  به مدل اصلی تحلیو توششی داد دهد و نتایج دقیقاختیار مح ق قرار می

 

 

 شناسی تحقیق روش -3

 :سواالت تحقیق

 ها به چه صورت اس ؟ها با استفاد  از مدل تحلیو توششی داد کارایی نسبی هر یک از بانک -7

 های مورد بررسی به چه صورت اس ؟بندی بانکرتبه -5

 :ها تحقیقها و ستادهشناسایی نهاده

ها زیادی برای ها و ستاد توان نهاد د این اس  که میها وجود دارها و ستاد یکی از مشکالتی که در امر تعیین نهاد 

-ها موجود نیس  و این امر تصمیمهای در رابطه با آنگیرند  در نرر گرت  ولی در اکثر مواقع داد یک واحد تصمیم

 .ها را مشکو میکندگیری در مورد تعیین نهادها و ستاد 

دو عاماو بسایار مهام در انتخااب      DEAای باانکی باه روش   در مطالعات مربوط به ارزیابی کارایی در سط  واحاده 

شود اولین عامو، هدف از تح یق اس  که منجر به انتخاب متغیرهای خاصی می. متغیرهای نهاد  و ستاد  مؤثر اس 

 . های آماری و حجم نمونه مورد بررسی اس و دوم محدودی 

اساتفاد  واحادها قارار بگیرناد تحا  عناوان متغیرهاای        های مورد تواند معرف نهاد بر این اساس متغیرهایی که می

 .اندانتخاب شد ( های اداری و ترسنلی و عملیاتیهزینه)کنترلی 
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بایستی مورد بررسی قرار گیرند باید به این نکتاه اساسای   های شعب میجه  انتخاب متغیرهایی که به عنوان ستاد 

ایان ساه قالاب    . منابع، تخصیص منابع و خدمات خالصه کردتوان در سه حوز  توجه کرد که هدف اصلی بانک را می

از آنجاایی کاه   . توان به صاورت کمای و کیفای نشاان داد    ها را میدهند که ابعاد آنها را تشکیو میهای بانکستاد 

 آوری ابعااد کند، ت ط به جمعها را میسر نمیآوری اطالعات در مورد ابعاد کیفی ستاد ها جمعگستردگی شعب بانک

 . کمی اکتفا شد  اس 

ها در این تح یق با توجه به تجزیه و تحلیو تح ی ات مشابه گذشته و با تمرکاز بار   ها و ستاد همچنین انتخاب نهاد 

در همین راستا باا نررسانجی صاورت گرتتاه از     . های تیشین صورت گرتته اس های موجود در بررسیرتع نارسایی

 . ها، به انتخاب هر چه  بهتر متغیرها ترداخته شد  اس بانکارزیابی عملکرد کارشناسان و مح یق 

های بندی در این تح یق، کارا یا ناکارا بودن شعب بود  و متغیرهای مست و، تمامی نهادها و ستاد متغیر کیفی گرو 

بازم برخوردار بدیهی اس  در صورتی نتایج تح یق از اعتبار . باشدها میمورد استفاد  در تکنیک تحلیو توششی داد 

 .ها رابطه زیر برقرار باشدها و ستاد خواهد بود که در انتخاب تعداد نهاد 

 1( * هاتعداد ستاد + ها تعداد نهاد ) < (DMUs)تعداد واحدهای مورد بررسی 

71 >  (1+5  * )1 

مورد بررسی کاارا خواهناد   ها قاعد  توق برقرار نباشد، تعداد زیادی از واحدهای که اگر در روش تحلیو توششی داد 

 .کند ق را از نتایج واقعی دور میشد و مح

 :هاها و ستادهمعرفی نهاده

اناد و نحاو    مورد اساتفاد  قارار گرتتاه    DEAهایی که در این تح یق جه  تکنیک ها و ستاد در این قسم  نهاد 

 .گرددها جه  وارد کردن به مدل معرتی میمحاسبه آن

 های به کار رفته در مدل تحقیقستاده ها ونهاده: 1جدول 

 ها نهاد

باشد و هایی اس  که جه  ارائه بهتر خدمات به مشتریان میشامو هزینه های  اداری و ترسنلیهزینه 7

هایی که جه  ترداخ  ح وق و ساایر ماوارد باه ترسانو     همچنین هزینه

 .گرددترداخ  می

-هایی اس  که بانک جه  ترداخ  سود سپرد هزینههای عملیاتی هزینه های عملیاتیهزینه 5

 .دهدها و جذب بیشتر منابع انجام می
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 هاستاد 

 .باشدهای هر واحد میامو جمع کو مبلغ ریالی سپرد ش هاحجم سپرد  

 .باشدشامو جمع کو مبلغ ریالی تسهیالت اعطایی هر واحد می حجم تسهیالت  

 .باشدریالی خدمات ارزی و کارمزد هر واحد میشامو مبلغ  حجم خدمات ارائه شد  

 

با دو گرایش ورودی محور و خروجای محاور    CCRو  BCCدر ادامه به بررسی نمرات کارایی با استفاد  از دو مدل 

 . شودترداخته می

 :CCRتحلیل نتایج مدل 

 CCRنتایج به دست آمده از اجرای مدل : 2جدول 

محورخروجی  CCR ورودی محور, CCR واحد  

 1 1 اقتصاد نوین

 0.89 0.8937 صادرات

 1 1 مل 

 0.7327 0.735294118 انصار

 0.876 0.81300813 ایران زمین

 1 1 تارسیان

 0.9446 0.945179584 تاسارگاد

 0.9222 0.934 تس 

 1 1 تجارت

 0.334 0.334448161 حکم 

 0.5375 0.537634409 دی

 1 1 سرمایه

 0.9193 0.919963201 سینا

 0.823 0.822368421 کارآترین

 0.8088 0.809061489 کوثر

 0.9378 0.937207123 گردشگری

 0.834 0.867302689 خاورمیانه

  میانگین کارایی = 0.8564  میانگین کارایی = 0.8558  
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DMUs=17     

     5= تعداد ورودی 

     1= تعداد خروجی 

     75= تعداد واحد ناکارا

     2= تعداد واحد کارا

واحد از  2جدول توق نشان داد  شد  اس  هم در حال  ورودی محور و هم در حال  خروجی محور همانطور که در 

واحد دیگر ناکاارا   75در این میان . باشند و به عنوان شعبه کارا انتخاب شدندواحد مورد بررسی با کارایی یک می 71

ترین میزان کارایی را کساب  م  در هر دو مدل خروجی محور و ورودی محور تایینواحد بانک حک. شناخته شد  اند

شایان ذکر اس  میانگین کارایی نیز در هار دو  . برآورد شد  اس  110/4کارایی این واحد در هر دو مدل . کرد  اس 

 .باشدمی 8202/4مدل برابر 

 :BCCنتایج به دست آمده از مدل 

 BCCنتایج به دست آمده از اجرای مدل : 3جدول 

 خروجی محور BCC ورودی محور BCC واحد

 1 1 اقتصاد نوین

 0.9232 0.9012 صادرات

 1 1 مل 

 0.7564 0.7547 انصار

 0.841 0.823 ایران زمین

 1 1 تارسیان

 1 1 تاسارگاد

 0.9393 0.9438 تس 

 1 1 تجارت

 0.3601 0.3599 حکم 

 0.561 0.5433 دی

 1 1 سرمایه

 1 1 سینا

 0.8953 0.8912 کارآترین

 0.8198 0.8238 کوثر

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 1 1 گردشگری

 0.8438 0.8454 خاورمیانه

  میانگین کارایی = 0.8788  میانگین کارایی = 0.8756  

DMUs=17     

     5= تعداد ورودی 

     1= تعداد خروجی 

     3= تعداد واحد ناکارا

     8= تعداد واحد کارا

 

 BCCبا توجه به جدول توق نشان داد  شد  اس  که تعداد شعبه کارا در هر دو مدل ورودی محور و خروجی محور 

واحاد دیگار    3در این میاان  . اند کارایی یک را کسب کنندشعبه توانسته 71شعبه از میان  8باشند و تعداد برابر می

انتخااب   123/4اینجا نیز واحد بانک حکم  به عنوان ناکاراترین شعبه باا کساب امتیااز    ناکارا شناخته شدند که در 

. باشاد مای  8188/4و در مدل خروجای محاور برابار     8121/4میانگین کارایی در مدل ورودی محور برابر . شد  اس 

 .باشدهمانطور که نشان داد  شد  اس  میانگین کارایی در هر دو مدل ت ریبا برابر می

 

 

 

 

 

 :CCRو  BCCهای مقایسه نتایج نمرات کارایی در مدل

 CCRو  BCCمقایسه نتایج به دست آمده از دو مدل : 4جدول 

 BCC CCR 

 ورودی محور خروجی محور ورودی محور خروجی محور

 71 71 71 71 تعداد واحد مورد بررسی

 2 2 8 8 تعداد واحدهای کارا

 75 75 3 3 تعداد واحدهای ناکارا
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 8228/4 8210/4 8121/4 8188/4 میانگین کارایی

 حکم  حکم  حکم  حکم  ناکاراترین واحد

 

در دو حالا  ورودی   CCRو  BCCدو مادل  نتیجاه باه دسا  آماد  از      آنچه در جدول توق نشان داد  شد  اس 

نسب  به م یااس   همانطور که مشخص اس ، تعداد واحدهای کارا در زمانی که بازد . باشدمحور و خروجی محور می

از این روز این نتیجه به . باشدمیا( CCR)ب  ی اس  که بازد  نسب  به م یاس تابیشتر از زمان( BCC)متغیر اس  

در . باشدکنند و بازد  نسب  به م یاس ثاب  نمیآید که واحدهای مورد بررسی در سط  بهینه تعالی  نمیدس  می

 .باشدمی BCCایی این واحدها مدل نتیجه مدل مناسب به منرور ارزیابی کار

همچنین همانطور که در جدول باال نشان داد  شد  اس ، در حالتی که از مدل خروجی محور اساتفاد  شاد  اسا     

-جماع ها به عنوان یک واسطه ماالی ن اش   از آنجایی که بانک. باشدمیانگین کارایی واحدهای مورد بررسی باالتر می

صرف این مبالغ در قالب تسهیالت اعطاایی را دارناد  هار دو متغیار نهااد  و ساتاد  از       آوری وجو  در قالب سپرد  و 

یاباد کاه ایان    از آنجاایی اتازایش مای   ( هاا ساپرد  )اهمی  منابع . باشدمی ای برای این واحدها برخورداروی  اهمی  

های اتاراد باا وجاو     سپرد  واحدهای مالی جه  حفظ قدرت رقابتی خود در بازار هدف، نیاز به تأمین وجو  از طریق

ای برخوردار اس  و هر دهد نیز از جایگا  وی  در م ابو تسهیالت اعطایی که خروجی بانک را تشکیو می. مازاد دارند

از هماین  . باشددهند  مصرف بهتر منابع توسط یک بانک میها باالتر باشد نشانچه میزان تسهیالت اعطایی در بانک

 . باشدبه خوبی قابو تشخیص میعنوان یک واسطه مالی ها بهانک در نتیجه عملکرد آنهای برو اهمی  خروجی

انتخاب بهتارین مادل    CCRو  BCCدس  آمد  از دو مدل با توجه به توضیحاتی که ارائه شد و با توجه به نتایج به

واحد هموار  ساعی در ثابا     زیرا در این مدل یک. باشدبرای ارزیابی کارایی واحدهای بانکی، مدل خروجی محور می

از این رو با م ایسه . دارد( تسهیالت اعطایی)ها و حداکثر کردن میزان خروجی( هاسپرد )ها داشتن میزان ورودینگه

 .باشدخروجی محور می BCCدس  آمد  از دو مدل توق، بهترین مدل نتایج به

 :پترسون-بندی واحدهای کارا با استفاده از مدل اندرسونرتبه

تاوان باه کاارایی واقعای     باشاد، نمای  برابر باا یاک مای    CCRو  BCCاز آنجایی که حداکثر میزان کارایی در مدل 

تترساون  -بندی واحدهای کارا از مادل اندرساون  در نتیجه به منرور رتبه. واحدهای کارا در دو مدل توق دس  یات 

-بندی واحدهای کارا با اساتفاد  از داد  نتیجه رتبه .که محدودی  حداکثر میزان کارایی را ندارند  استفاد  شد  اس 

 :در جدول زیر آورد  شد  اس  BCCهای مدل 
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 پترسون-نتایج به دست آمده از اجرای مدل اندرسون: 5جدول 

 رتبه واحدکارا APامتیاز کارایی در مدل  واحد

 اقتصاد نوین
1.162790698 4 

 ملت
1.030927835 5 

 پارسیان
1.886792453 3 

 پاسارگاد
1.019367992 7 

 تجارت
2.857142857 1 

 سرمایه
2.272727273 2 

 سینا
1.01010101 8 

 گردشگری
1.02145046 6 

 

بیشترین کارایی را از آن خاود   821/5همانطور که در جدول توق نشان داد  شد  اس ، بانک تجارت با کسب امتیاز 

. باشاد در استفاد  از منابع و تخصیص آن برای بخش مصارف مای  کرد  اس  و این نشان دهند  توان باالتر این واحد

در جایگاا  دوم و ساوم قارار     8811/7و  5151/5همچنین دو بانک سرمایه و تارسیان نیز به ترتیب با کسب امتیااز  

 .گرتتند

ای کاارا بارای   اکنون به منرور تیشنهاداتی برای بهبود عملکرد واحدهای ناکارا، به تعیین واحد مرجع از میان واحده

 .تردازیماین واحدها می

 :تعیین واحد مرجع

ها اطالعات مفیدی را از طریق واگذاری گیری، نتایج تحلیو توششی داد های تصمیمعالو  بر شناسایی بهترین واحد

77تارادی)کنند برای هر واحد ناکارا تراهم می( های مرجعمجموعه)اهداف عملکرد بال و  
تحلیو  .(5475و همکاران،  

های مرجع های این واحدکند و واحد مجازی با توجه به وزنهایی را به عنوان مرجع معرتی میها واحدتوششی داد 

(λ )های مرجع های واحدوزن. شوندگیری ناکارا ایجاد میبرای واحد تصمیم(λ )ها و خروجینسبتی از تمام ورودی-

 (.5444کوتر و همکاران )دهند و واحد مجازی را تشکیو میهاس  که با یکدیگر ترکیب شد  های تمام واحد
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 تعیین واحد مرجع برای واحدهای ناکارا: 6جدول 

 واحد مرجع ناکارا واحد

 تارسیان مل ، تجارت،  کارآفرین

 اقتصاد نوینتجارت، مل ،  صادرات

 اقتصاد نوین دی

 تارسیان، تجارت، سرمایه انصار

 سرمایه تارسیان، تجارت، ایران زمین

 سرمایه، اقتصاد نوین، سینا، گردشگری خاور میانه

 اقتصاد نوین، سرمایه کوثر

 سرمایه پست

 اقتصاد نوین، سرمایه، تاسارگاد حکمت

 

ایان نتاایج باا اساتفاد  از     . در جدول توق واحدهای مرجع از میان واحدهای کارا برای واحدهای ناکارا انتخاب شادند 

در این رویکرد به م ایساه باین واحادهای کاارا و     . حاصو شد  اس  LINGOاتزار از نرمهای به دس  آمد  تحلیو

هاای بهیناه هار یاک از     تاوان باه نساب    آید مای ناکارا ترداخته شد  و با استفاد  از ضرایبی که از مدل به دس  می

نراور واحاد ناکاارای    به همین م. ها جه  هر چه کاراتر شدن واحدهای مورد بررسی دس  یات ها و خروجیورودی

کارآترین با واحد کارای تارسیان که به عنوان مرجع برای این واحد انتخاب شد  اسا   ماورد م ایساه قارار گرتتاه      

دهد که واحد ناکارای کارآترین به لحاظ حجام خادمات ارائاه شاد  در ساال ماورد       نتایج این قیاس نشان می. اس 

شود مادیری   کرد  و برای اتزایش میزان کارایی این واحد تیشنهاد میتر از واحد کارای تارسیان عمو بررسی ضعی 

 .های مهم این مدل برآیداین واحد در صدد اتزایش حجم خدمات به عنوان یکی از خروجی

ها جه  هر چاه کااراتر شادن    ها و خروجیتوان به همین ترتیب به اصالح میزان ورودیبرای واحدهای دیگر نیز می

 .ترداخ واحدهای ناکار، 

 .شودترداخته میدر ادامه به رتبه بندی واحدهای کارا بر اساس تعداد دتعات مرجع قرار گرتتن این واحدها 

 رتبه بندی واحدهای کارا بر اساس تعداد دفعات مرجع قرار گرفتن: 7جدول 
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 تعداد دفعات مرجع بودن رتبه واحدکارا واحد

 سرمایه
1 6 

 اقتصاد نوین
2 4 

 تجارت
2 4 

 پارسیان
3 3 

 ملت
4 2 

 پاسارگاد
5 1 

 سینا
5 1 

 گردشگری
5 1 

 

مرتبه مرجع قرار گرتتن بارای واحادهای    1همانطور که در جدول توق آورد  شد  اس ، واحد کارای بانک سرمایه با 

ترتیاب  باه هماین   . بندی واقاع شاد  اسا    ناکارا به عنوان کاراترین واحد انتخاب شد  و در جایگا  نخس  این رتبه

 .واحدهای دیگر در جایگا  بعدی قرار گرتته اند

اختصااص  تترساون   -واحد مورد بررسی با استفاد  از نتایج مادل اندرساون   71به رتبه بندی نهایی  نیز بخش تایانی

 .داد  شد  اس 

 

 

 

 رتبه بندی نهایی واحدهای مورد بررسی: 8جدول 

 رتبه واحد امتیاز کارایی واحد

 سرمایه
2.2727 1 

 تجارت
2.8571 2 

 اقتصاد نوین
1.1628 3 

 پارسیان
1.8868 4 

 ملت
1.0309 5 

 گردشگری
1.0215 6 
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 پاسارگاد
1.0194 7 

 سینا
1.0101 8 

 پست
0.9393 9 

 صادرات
0.9232 10 

 کارآفرین
0.8953 11 

 خاورمیانه
0.8438 12 

 ایران زمین
0.8412 13 

 کوثر
0.8198 14 

 انصار
0.7564 15 

 دی
0.5612 16 

 حکمت
0.3601 17 

  

 :نتیجه گیری

 :در این بخش نتایج کلی تح یق در قالب تاسخگویی به سؤاالت تح یق ارائه شد  اس 

 ها به چه صورت اس ؟ها با استفاد  از مدل تحلیو توششی داد کارایی نسبی هر یک از بانک -7

بر اساس اطالعات این جدول . آورد  شد  اس  1جدول ها در در تاسخ به این سؤال نتایج مدل تحلیو توششی داد 

و با توجه به توضیحاتی که در مورد مدل انتخابی مناسب جه  ارزیابی واحدها ارائه شد  امتیاز کارایی مربوط به 

همچنین به منرور مشخص شدن میزان . باشدمدل خروجی محور مالک امتیاز کارایی واحدهای مورد بررسی می

آورد  شد   2تترسون یاری گرتته شد  اس  که نتایج آن در جدول  -احدهای کارا، از مدل اندرسوندقیق کارایی و

را کسب کرد  اس  و واحد بانک  5151/5بر همین اساس واحد بانک سرمایه به عنوان کاراترین واحد امتیاز . اس 

 .را کسب کرد  اس  1147/4ا عنوان ناکاراترین واحد امتیاز حکم  ب

 های مورد بررسی به چه صورت اس ؟بندی بانکرتبه -5

آورد  شد   8واحد توق، نتایج رتبه بندی این واحدها در جدول  71های انجام شد  بر روی کارایی با توجه به بررسی

باه  . همانطور که در این جدول نشان داد  شد  اس ، واحد بانک سرمایه در جایگا  نخسا  قارار گرتتاه اسا     . اس 

. ترتیب واحدهای بانک تجارت، بانک اقتصاد نوین و بانک تارسیان در رتبه دوم تا چهارم قرار گرتتاه اناد  دنبال آن به 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 8رتبه دیگر واحدها نیز در جدول. همچنین واحد بانک حکم  نیز در رتبه آخر از نرر میزان کارایی قرار گرتته اس 

 .آورد  شد  اس 

تترسون و هم در رتبه بنادی واحادهای مرجاع، در    -ه بندی اندرسونالزم به ذکر اس  واحد بانک سرمایه هم در رتب

 .جایگا  نخس  قرار گرتته اس 

 :منابع

، تهاران، مؤسساه مطالعاات و    (علمی کاربردی)وری  گیری کارایی و بهراصول انداز ( 7113)امامی میبدی، علی  -7

 .های بازرگانیت وهش

های دولتی ایران با اساتفاد  از  ، ارزیابی کارایی در بانک(7183)فی، رضا یوس انگیز  اقبالی، علیرضا وداری، روحنام -5

 .1، مجله مطالعات مالی، شمار  DEAروش 

چاپ دوم، ( هاتحلیو توششی داد )ها های کمی در ارزیابی عملکرد سازمانمدل(. 7181)مهرگان، محمدرضا،  -1

 .انتشارات دانشگا  تهران

ها با رویکرد ارزیابی کارایی و عملکرد نسبی شرک (. 7137. )گشتاسبی مهارلویی، رسول سینایی، حسنعلی و -0

 .751-742، ص 77ها به منرور تشکیو سبد سهام، مجله دانش حسابداری، سال سوم، شمار  تحلیو توششی داد 

ماعی در استان تهران بررسی کارایی شعب سازمان بیمه تامین اجت (.7137) روح اهللمحمدی، و مز  تور، مهدیح -2

، تصلنامه م االت ت وهشی مدیری ، شمار  چهارم، تهران، تایگا  علمی (DEA)با استفاد  از تحلیو توششی داد  ها

 .ت وهشی تارس مدیر

کاربرد تحلیو توششی (. 7137)معرمی گودرزی، محمدرضا  جابرانصاری، محمدرضا  معلم، آذر و شکیبا، محبوبه  -1

در ارزیابی کارایی نسبی و رتبه بندی شعب بانک رتا  استان لرستان و م ایسه نتایج آن با ( DEA)ها داد 

TOPSISت وهشکد  اقتصاد دانشگا  تربی  مدرس تهران ، های اقتصادی، شمار  اول، تهران، ت وهش. 

نوین برای  ارائه مدلی (.7135) محبی، حسین و ارعی محمود آبادی، محمد  طحاری مهرجردی، محمدحسینز -1

ارزیابی کارآیی نسبی عملکرد کشورهای شرک  کنند  در بازی های بین المللی، مطالعات مدیری  ورزشی، هفدهم، 

 .تهران، ت وهشگا  تربی  بدنی و علوم ورزشی

با رویکرد تحلیو توششی : های ایرانمدلسازی و ارزیابی کارایی بانک(. 7137)بحیرانی،علیرضا و حامدی، رضا  -8

 .ا، کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، شمار  سوم، سمنان، دانشگا  سمنانه داد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

ارزیابی کارایی نسبی تروژ  های مسکن مهر با  (.7135) ساالرزهی، حبیب الهو  میالد کرد، باقر ،تاداراصغریو -3

، اقتصاد (ن و بلوچستانهزار نفر استان سیستا 52مطالعه شهرهای باالی )استفاد  از تکنیک تحلیو توششی داد  ها 

 .و مدیری  شهری، تنجم، تهران، انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

10- Iveta Repkova (2014). Efficiency of the Czech banking sector employing the 

DEA window analysis approach, Procedia Economics and Finance, Volume 12, 

587-596. 

11- Zhao, Xiujuan & Wuyi, Yue (2012). A multi-subsystem fuzzy DEA model with 

its application in mutual funds management companies’ competence evaluation, 

Procedia Computer Science, Volume 1, 2469-2478. 

12- Paradi , J . C; Zhu , H ; & Edelstein , B. (2012). Identifying managerial groups in 

a large Candian bank branch network with a DEA approach European Journal of 

Operational Research, 219 , 178-187. 

13- Cooper, ww; Seiford, LM; & Tone, K(2000). Date envelopment analysis . 

Kluwer Academic Publication , London. 

Huang; Chin-wei 14-Nin Ho; Foo & Chiu; Yung-ho (2014) ,Measurement of tourist 

hotels 'productive efficiency,occupancy, and catering service effectiveness using 

59-, Volume 48, 49Omega.stage DEA model in Taiwan-a modified two 

72-   www.codal.ir   

71-  www.tsetmc.ir 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03050483
http://www.codal.ir/
http://www.codal.ir/
http://www.tsetmc.ir/
http://www.tsetmc.ir/
http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

