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 از  استفاده های بانک شهر در تهران با شعبه کارایی ارزیابی

 ها داده پوششی تحليل روش
 

 1معصومه ثابت قدم

  2فهیمه آقاجانی
 

 بررسمی هما،   های مالی و اعتباری و افزایش رقابت میان آن با توجه به گستر  روزافزون مؤسسه - چکيده

 هما،  ها و ارائه راهكارهای منطقی جهت بهبمود عملكمرد آن   ها و واحدهای مختلف این مؤسسه كارایی شعبه

 كمارایی  محاسمبه  و بررسمی . همر بانمت یما موسسمه اعتبماری اسمت       توسمعه  مسیر در اساسی از اقدامات یكی

 نوعی ها كه پوششی داده تحلیل رو  از تحقیق این در. است حاضر پژوهش موضوع های بانت شهر، شعبه

تر شدن نتمایج، اقمدام بمه     گنین برای بهبود و منطقی ه . است شده استفاده باشد، می خطی ریزی برنامه رو 

، بر اساس قوانین و ضوابط مربوط شده  های آن دهی زیرشاخص های مورد نیاز و وزن معرفی و تبیین شاخص

شعبه دارای كارایی  21شعبه بانت،  121های  ر روی دادهها ب پوششی داده در اجرای اولیه مدل تحلیل. است

هما   اما با وجود تمام این دقمت . شعبه دارای كارایی كمتر از یت و به تعبیری ناكارا شناخته شدند 92یت و 

برتر بانت و ی ها ، باز ه  به دلیل وجود اختالف زیاد بین شعبه دهی اجزای آن ها و وزن در انتخاب شاخص

انمد، ممكمن اسمت راهكارهمای      های كارا قرار گرفتمه  تری نسبت به شعبه رایط به مراتب پایینشعبی كه در ش

از ایمن رو بمرای رفمع ایمن مشمكل، از      . ها تا حمدی دور از ذهمن و غیرمنطقمی باشمد     بهبود عملكرد این شعبه

بر اسماس آن  . شدها استفاده  پوششی داده ها به رو  تحلیل ها بر اساس كارایی آن ای شعبه بندی مرحله طبقه

 .بندی شدند شعبه بانت شهر در قالب شش طبقه مختلف به لحاظ كارایی طبقه 121

 
 مقدمه -1

به  دولتی، و مختلف خصوصی های بانت رقابت روزافزون شاهد كنونی، بانكداری در شرایط سیست 

به همین جهت، نیاز به . باشد های مشتریان و اعطای تسهیالت به متقاضیان می منظور جذب سپرده

                                                             
كارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران . 1

      email:mahsa.sabetghadam66@gmail.comمركزی

 دكتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند. 2
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ها، بیش از  و ارایه راهكارهایی جهت بهبود عملكرد آن ها های بانت شعبه كارایی ارزیابی و بررسی

 . شود پیش احساس می

ها استفاده  مختلف مؤسسه های مختلفی كه به طور معمول برای ارزیابی واحدهای از بین رو 

 1ها داده پوششی مراتبی و غیره، رو  تحلیل شود مانند تاكسونومی عددی، فرآیند تحلیل سلسله می

 اساس بر ها، ها و یا بنگاه نسبی واحدهای مشابه مؤسسه كارایی گیری اندازه در معتبر های رو  از یكی

 متشكل مرزی ریاضی، ریزی برنامه های مدل از استفاده با رو ، در این. است ها خروجی و ها ورودی

 بهبود راهكارهای ارائه و ارزیابی برای معیاری مرز، این و تشكیل نسبی، بهترین كارایی با واحدهایی از

 .گیرد می قرار واحدها، عملكرد سایر

 های مالی و اعتباری مدیران از جمله مدیران مؤسسه روی پیش همواره كه مسایلی ترین مه  از یكی

 توسط ها بانت فعالیت. آنهاست مدیریت واحدهای تحت عملكرد ارزیابی دارد، قرار ها مانند بانت

 فعالیت تر های بزرگ شعبه پذیرد كه به طور معمول، می آنها انجام كوگت و های بزرگ شعبه

سیاری اما در ب. محدودتری را بر عهده دارند های مسئولیت تر های كوگت در مقابل، شعبه و تر گسترده

افزاری و  رغ  استفاده از امكانات نرم های كوگت علی شود كه گاهی شعبه ها مشاهده می از بانت

ها،  تر، عملكرد بسیار بهتری در زمینه جذب سپرده های بزرگ افزاری بسیار كمتری نسبت به شعبه سخت

 ها، فعالیت توجه به حج ها با  های بانت شعبه ارزیابی این رو از. دارند اعطای تسهیالت و یا سودآوری

 این نتایج و است اساسی های دیگر، امری افزاری و یا بسیاری شاخص سخت و افزاری نرم امكانات

تر، و بازنگری در خصوص  های كارا، نه لزوماً بزرگ بهبود عملكرد شعبه در فراوانی اثرات ارزیابی،

 . های غیركارا خواهد داشت شعبه

های  های بانت شهر باید توجه داشت كه تاكنون بررسی عملكرد شعبه شعبهاما در مقوله ارزیابی 

از این رو . های برخی از مناطق این بانت بوده است بانت تنها به صورت مقطعی و محدود به سرپرستی

های بانت را  اند كه ه  مساله ارزیابی كل شعبه مدیران عالی بانت همواره به دنبال اجرای سیستمی بوده

ها را نسبت به  رد و ه  به صورت مستمر و در مقاطع معین و مشخص، كارایی هر یت از شعبهدربرگی

یكدیگر مشخص كند و همچنین بهبود و یا عدم بهبود عملكرد هر یت از آنها را در مقایسه با عملكرد 

ارایی بنابراین در این تحقیق به دنبال بررسی گگونگی ارزیابی ك. گذشته خود، مورد بررسی قرار دهد

                                                             
1. Data Envelopment Analysis (DEA) 
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های بانت  بندی شعبه ها و به دنبال آن رتبه ارزیابی كارایی شعبه شود و بانت شهر پرداخته می یها شعبه

 .است شهر در تهران مورد نظر
 

  مبانی نظری -2 

های انسان همواره معطوف بر این است كه با كمترین امكانات و عوامل موجود به بیشترین  كوشش

ترین  كارایی یكی از مه . توان دستیابی به كارایی باالتر نامید را می این تمایل. نتیجه دست یابد

اندازه  ،ترین گام در بهبود كارایی های ارزیابی عملكرد بهینه واحدهای اقتصادی است و اساسی شاخص

 . باشد گیری آن می

كه الیدر ح ،شوند گاه مفهوم كارایی با مفهوم اثربخشی به طور اشتباه یكسان در نظر گرفته می

اما كارایی به . اثربخشی درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده است؛ یعنی اجرای كارهای درست

 ،ماشین ،زمین ،استعداد و مهارت نیروی انسانی ،توان ،دست آوردن بیشترین سود ممكن از نیروی كار

باشد و در  ها می انو آرامش انس رفاه ،آسایش ،زمان و مكان برای ارتقای سطح جامعه ،تجهیزات ،پول

برای تعریف بنیانگذار سنجش كارایی در سطح خرد فارل . نهایت به مفهوم اجرای صحیح كارها است

ابتدا وجود واحدهای ناكارآمد را فرض كرد و میزان ناكارایی یت واحد را فاصله آن از مرز  ،كارایی

كارایی از دیدگاه فارل . اشدبه عبارتی واحدی كارا است كه روی مرز كارا ب. كارایی تعریف كرد

كارایی تكنیكی توانایی شعب بانت برای . دارای دو جزء كارایی تكنیكی و كارایی تخصیصی است

كارایی تخصیصی به صورت توانایی یت شعبه بانت برای استفاده از . هایش است سازی ورودیكمینه

های اقتصادی  ه خدماتی بودن فعالیتبا توجه ب (.منبع)شود  میهای بهینه تعریف  هایش در نسبت ورودی

نسبت حداقل : كلمه كارایی به این شرح تعریف گردیده است ،ها و همچنین اهداف محاسباتی بانت

شابه در هزینه ممكن به هزینه تحقق یافته برای ارایه میزان مشخصی خروجی در مقایسه با واحدهای م

 (.1739ابطحی و كاظمی، )آن صنعت 

تحلیل  گیری كارایی وجود دارد كه در این تحقیق به تشریح رو برای اندازهای متفاوتی هرو 

گیرنده، بر اساس  هر سازمان به عنوان یت واحد تصمی  DEAدر  .پرداخته خواهد شد ها پوششی داده

فرآیند تبدیل ورودی به خروجی در مقایسه با سایر واحدها مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان كارایی 

 (. 1719مومنی، )گردد  تعیین میواحدها 
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. گرفت انجام 1دبرو و كوپمن توسط واحدها، كارایی و عملكرد ارزیابی برای ها تال  نخستین

 كار اما. نمود ارائه فنی كارایی گیری اندازه برای شاخصی ه  دبرو و تعریف را فنی كارایی كوپمن

 بار اولین برای وی. شد انجام 1913 سال فارل در توسط تشخیص كارایی برای كاربردی و اساسی

 و ها داده بر اساس مقادیر تولید، تابع حدس جای به و مطرح را پارامتری به رو  كارایی تخمین

 كارایی محسوب گیری برای اندازه شاخصی مرز، این. گرفت نظر در واحدها برای را مرزی ها، ستانده

 را واحدهای زیرمجموعه یت بنگاه و یا موسسهمیان  در واحدها بهترین عملكرد واقع در و شود می

 و ارایه گیری اندازه برای را روشی سپس. شود می مقایسه آن با سایر واحدها سپس عملكرد داده و نشان

 بودن ثابت و فرآیند تولید بودن نهاده و تت ستانده تت از جمله شد، نیز برای آن قائل را فروضی

 . پرداخت كارایی تحلیل به خطی ریزی برنامه از رو  استفاده وی با. مقیاس به نسبت بازدهی

 به را اولیه تحلیل 1931 در سال 4رودز و 7كوپر ،2گارنز های فارل، سه محقق به نام رو  تكمیل با

CCRرو   كه رو  این. دادند گستر  ستانده گند و نهاده گند حالت
برای اولین بار  گرفت، نام 1

 . گرفت انجام آمریكا آموزان دانش تحصیلی پیشرفت مورد در

 را معرفیBCC ، مدل CCRرو   تكمیل با 1914 سال كوپر در ، گارنز و2بنكر آن از پس

 ها خروجی و ها ورودی اصالح همچنین و واحدها كارایی تعیین و گیری اندازه برای مدل این. نمودند

-این پژوهش. شود می مقیاس استفاده به نسبت متغیر بازده گرفتن نظر در با كارایی میزان بردن باال برای

 عملیات، در پژوهش عل  از این شاخه پیشرفت با و شدند كارایی تحلیل مطالعات از بسیاری پایه ها،

 مطالعه اولین 1911 سال در 3گلد و شرمن. گرفت قرار استفاده ها موردداده پوششی تحلیل رو 

 نتایج. دادند انجام آمریكا انداز پس های بانت از شعبه 14 مورد در راDEA رو   به واحدهای بانكی

 ناكارایی علل و اند داشته درصد 111 كارایی شعبه، 2 فقط كه بود این بیانگر تولید، كارایی تحقیق

 .بوده است عملیاتی های هزینه و كاركنان تعداد شعبه، اندازه مدیریت، ضعف ها دیگر، شعبه

                                                             
1. Coppman&Debro 

2. charnez 
3. cooper 
4. roodes  
5. CCR model 

6. Bonker 

7. Sherman and Gold 
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های هند به عنوان یكی از  بانت وری بهره گیری در تحقیق خود به اندازه( 2117) 1ساتهی

ها به  برای این منظور وی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده. پردازد كشورهای در حال توسعه می

های متعلق به بخش  های تحت مالكیت دولت، بانت ها شامل بانت محاسبه كارایی سه گروه از بانت

 كه دهد می نشان نتایج این مطالعه. پردازد های خارجی حاضر در هندوستان می و بانت خصوصی

های خارجی از وضعیت مناسب و  دولتی هند در مقایسه با بانت های بانت كارایی نمره میانگین

های خصوصی این كشور در مقایسه با دو گروه دیگر  اما در مقابل، بانت. پذیری برخوردار است رقابت

 های ادامه سیاست كه كند می توصیه مطالعه این گنین، ه  .تری هستند ی میانگین نمرات پاییندارا

 ایجاد وری بیشتر و در نهایت، منجر به بهره تواند می ها مطالبات معوق بانت در جهت كاهش موجود

 .پذیر در عرصه جهانی گردد و رقابت المللی بین هندی های بانت

پردازد كه در بیشتر مقاالت مطرح شده در زمینه  در تحقیقی به بیان این مساله می( 2112) 2نكمی

ها مبه  و گاهی به لحاظ تئوریت  ها و خروجی ها بانت، فرآیند انتخاب ورودی بررسی كارایی شعبه

ه ای ب وری یت بانت خارجی و توجه ریشه كند با تجزیه و تحلیل بهره وی سعی می. ضعیف بوده است

وری  تواند جهت مطالعات بهره ساختار فرآیندهای مالی در یت بانت، مدلی را ارایه كند كه می

 .تجربی مورد استفاده قرار گیرد

 دوره در هند تجاری بانكداری بخش عملكرد بررسی در تحقیق خود به( 2112) 7ابهیمان و سایبال

یكرد مختلف در انتخاب ورودی و رو گندین با استفاده از 2112-1992 های اصالحات سال از پس

 رویكرد شامل، رویكرد این سه. اند پرداخته ها داده پوششی تحلیل ناپارامتری های مدل خروجی

 كه دهد می نشان های این تحقیق یافته. است عملیاتی رویكرد و افزوده ارز  رویكرد گری، واسطه

 توانند به در آینده می زیاد احتمال به و بودهاز كارایی مناسبی برخوردار  دولتی بخش متوسط های بانت

شاخص  و وری بهره بین نزدیت رابطه از سوی دیگر یت. دست یابند فنی كارایی از باالتری سطوح

 گنین ه . است مشاهده قابل شود، شناخته می بانت سرمایه كفایت نسبت عنوان به سالمت مالی كه

تر از  ترند، دارای مطالبات معوق پائین كارآمد فنی لحاظ به هایی كه بانت كه دهد می نشان تجربی نتایج

 .حد متوسط هستند

                                                             
1. Sathi 
2. Nakmi 
3. Abhiman and Sayball  
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 كه در لیبرال اقتصادی جدید در تحقیقی به بررسی اثرات سیاست( 2112) 1ایزیت و كبیرحسن

 مالی بخش از وری بهره و كارایی افزایش و مالی بازار توسعه و ترویج به ،1911 سال ژانویه تركیه و در

 این نتیجه كنند كه در آنها اظهار می. پردازند رسید، می تصویب به ها بانت میان رقابت ایجاد طریق از

 11دهه  طول در نهادی و ساختاری قانونی، تغییرات از سری یت شاهد تركیه بانكی سیست  سیاست،

 جدید،امكان حضور خود در فضای رقابتی  افزایش ای برای های تركیه در این دهه بانت. میالدی شد

 در نهایت محققین با .كردند جدید های آوری فن در گذاری سرمایه و عملیات سازی دست به ساده

 تركیه تجاری های بانت در فنی های پیشرفت و كارایی تغییرات وری، بهره رشد ،DEAاز مدل  استفاده

 همه كه دریافتندآنها  .كردند بررسی را تركیه در مالی بازارهای از زدایی دوره مقررات طول در

اما عمده . اند توجهی را ثبت كرده قابل وری رشد بهره مختلف، های اندازه در اگرگه تركیه، های بانت

. بوده است منابع مدیریت های شیوه بهبود دلیل به بیشتر فنی، های تكیه بر پیشرفت جای به این رشد

 خود عملكرد شكاف كاهش به وعشر خصوصی تركیه های بانت كه دهد می نشان نتایج این گنین ه 

 .اند جدید نموده فضای در دولتی های بانت با

 بانت تلفن و اینترنتی بانكداری كنند كه ظهور به این نكته اشاره می( 2113) 2كونسیكوآ و پورتال

آنها در . گرا تبدیل كرده است فرو  عامل مبتنی بر معامله به عاملی یت را از های بانت شعبه نقش

 در خود جدید نقش در عملكرد لحاظ به پرتغالی بانت یت های شعبه تعدادی از ارزیابی در خودمقاله 

 و فرو  افزایش در وری بهره جدید، معامله های كانال از استفاده توسعه در وری مختلف بهره حوزه سه

 خدماتی های سازمان در ركن اساسی یت خدمات گنین از آنجا كه كیفیت ه . سود پرداختند تولید

 و تجزیه شود، محققین به بررسی نحوه محاسبه و استفاده از آن در های بانت محسوب می شعبه مانند

 یها شعبه ها و شناسایی در نهایت مقایسه عملكرد شعبه. اند های خود نیز پرداخته تحلیل تجربی مدل

 و عملیاتی وری بهره ینب گنین ارتباط مثبت ه . صورت گرفته است DEAناكارا با استفاده از  و كارا

 .آید های این تحقیق به شمار می نیز از دیگر یافته عملیاتی و معامالتی بازده بین ارتباط گنین ه  و سود

های یت  شعبه وری ای بهره مقایسه تحلیل و در مقاله خود تحت عنوان تجزیه( 2113) 7كنسیسائو

ها شامل میزان منابع  محل شعبه، و خروجی اجارهو  كاركنان هایی شامل تعداد پرتغالی از ورودی بانت

، میزان اعتبارات اعطایی و میزان معامالت كه از آنها تحت (دار و سایر به تفكیت دیداری، مدت)

                                                             
1. Isik and Kabirhosein 
2. Junsikua and Portella 

3. Conseisao 
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 از گیری بهره با ،1732برهانی در سال  .عنوان حج  كاری شعبه یاد شده است، استفاده نموده است

 دهد می نشان آمده به دست نتایج. است پرداخته های تجاری تبان كارایی محاسبه به خطی ریزی برنامه

 طرف از و دارند كارایی با مثبتی رابطه سود، و كاركنان سطح تحصیالت شعب، تعداد شعب، اندازه كه

صانع در  علیزاده .است برقرار منفی رابطه ها دارایی كل به ثابت های درصد دارایی و كارایی بین دیگر

 متغیر و ثابت بازدهی فروض به كارگیری با بانت صادرات شعبه 119 كارایی ارزیابی به 1731سال 

 بازدهی های حالت در كارایی متوسط كه داد نشان و نتایج پرداخت تهران شهر در مقیاس به نسبت

 .باشند می درصد 19 و 34 ترتیب به مقیاس به نسبت متغیر و ثابت

 گروه دو در را كشور ده بانت كارایی تحقیقی، طی 1717حسینی در سال  عظیمی و هادیان

 1732-31های  سال طی ها داده پوششی تحلیل رو  از استفاده غیرتخصصی، با و تخصصی های بانت

 ملّی، بانت سه مقیاس، به ثابت بازدهی فرض با بررسی مورد در دوره. اند داده قرار بررسی مورد

 لحاظ از تنها صادرات توسعه بانت و اقتصادی و تخصیصی فنی، از لحاظ معدن و صنعت و كشاورزی

و  4/12تخصیصی  كارایی و 2/14فنی  كارایی میانگین مطالعه مورد طی دوره در. اند بوده كارآ فنی

 .درصد بوده است 7/34كارایی اقتصادی 

 محاسبه و تعریف را تجاری های بانت در كارایی ، معیار1714صفری در سال  رئیس و امیری

 كارایی شاخص از استفاده با بانكی نظام در قبلی ریزی های برنامه كاستی شناسایی ها آن هدف. اند كرده

 از پس ها آن. نمودند محاسبه را سپه و صادرات های بانت در عدم كارایی شاخص همچنین. است بوده

 رویكرد از ایران بانكی نظام نقد به كارایی، عدم عامل عنوان به ها، سپرده بانت جذب هدف معرفی

 .اند پرداخته نهادگرایانه

كه در هنگام  مشكالتی ، در طی تحقیقی به بررسی1712علیرضائی، افشاریان و تسلیمی در سال 

زیاد  تعداد خاص، گیرنده تصمی  واحدهای وجود علت به ها، استفاده از رو  تحلیل پوششی داده

 نتایج در این مشكالت اثر و پرداخته دهد، می رخ یكدیگر، از ها آن زیاد فاصله همچنین و واحدها

 ای الیه مدل مشكالت، این منظور حل به ها آن. دهند می قرار تحلیل مورد ای، پایه های مدل غیرمنطقی

 ارائه را بهبود عملكرد های تجاری، راهكارهای شعبه یكی از بانت 39 افراز با كرده كه در آن ارائه

 .است میان واحدها رقابت و پذیری مقایسه حفظ مدل، این اصلی ویژگی .دهند می

ها  سنجش كارایی شعبه"تحت عنوان تحقیقی در  1791سال  درامیرتیموری و صفری  ،شاهرودی

بانت صادرات استان گیالن  پنجها درجه  به ارزیابی شعبه "ای دومرحله DEAبانت با استفاده از مدل 
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ها و  تعداد كاركنان و داراییبا در نظر گرفتن  شعبه، در این تحقیق برای محاسبه كارایی هر. اند پرداخته

، سود به عنوان خروجی میانی و سرانجام سه  بازار، DEAتجهیزات به عنوان ورودی مرحله اول 

و در نهایت به تفكیت  اند گرفته شدهدرآمد و بازگشت سرمایه به عنوان خروجی نهایی در نظر 

 .اند ها بانت پرداخته واحدهای كارا و ناكارای شعبه

 به ها بانت كارایی ارزیابی"در تحقیق خود تحت عنوان  1791در سال  و جعفری زاده شیخ كرد،

 .بلوگستان پرداختند و سیستان استان های واقع در ها بانت به بررسی شعبه "ها داده پوششی تحلیل رو 

 توجه به با بلوگستان و سیستان استان مركز در موجود های سی شعبه بانت بین ین تحقیق، ازدر اآنها 

 نمونه عنوان به پنج درجه و گهار درجه سه، درجه گروه سه در هفده شعبه تعداد دسترس، در اطالعات

كارمندان ها و انتخاب سه ورودی تعداد  داده پوششی تحلیل مدل از با استفاده سپس .است شده انتخاب

گذاری بلندمدت و  های سرمایه ها و ارز  دفتری و پنج خروجی حساب شاغل، تعداد ترمینال

سه  ها در شعبه این كارایی انداز و جاری و تخصیص منابع، الحسنه پس های قرض مدت، حساب كوتاه

 %71 دوم و اول دوره در كه دهد نشان می آمده به دست نتایج .گرفتند قرار بررسی مورد متوالی دوره

% 24دوره  سه این در میانگین طور به گنین ه . باشند می كارا واحدها %12 سوم دوره در و واحدها

 باعث شعب، برخی در وجوه تمركز و انسانی نیروی صحیح توزیع عدم كه اند بوده ناكارا آماری، نمونه

  .ها مطرح شده است شعبه این در ناكارایی

 پوششی تحلیل مناسب مدل ارایه"در تحقیقی تحت عنوان  1791سال اشلقی و بیاناتی در  طلوعی

 همچون نامطلوبی ستاده به كارگیری با "خصوصی های ها بانت شعبه عملكرد ارزیابی در ها داده

 مثبت، های شاخص و معیارها با تنها نه ارزیابی عملكرد به اقدام كارایی، بر آن تاثیر و معوق مطالبات

 .اند نموده نیز منفی معیارهای بلكه
 

 شناسی تحقيقروش -3

 هاتحليل پوششی داده -3-1

های آماری است، رو  تحلیل پوششی  در مقابل رو  تاكسونومی عددی كه تنها مبتنی بر رو 

مفهوم كارایی در اقتصاد، تخصیص مطلوب منابع . ها بر مبنای مفهوم كارایی بنا نهاده شده است داده

به طور كلی كارایی، معرف . كاربردی، تعاریف گوناگونی بیان شده استاما از نظر اهداف . است

از این رو  (.1733برهانی، )ها در مقایسه با یت استاندارد مشخص است  ها به نهاده نسبت ستانده

 . تشخیص كارایی، منوط به تعریف و مقایسه با یت حد مطلوب استاندارد است
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ناپارامتریت برآورد توابع مرزی است برای اولین بار ها كه رویكرد  رو  تحلیل پوشش داده

ریزی خطی است  روشی مبتنی بر برنامه DEAدر واقع  .معرفی شد( 1931)توسط گارنز، كوپر و رودز 

گیری كارایی واحدهای همگن، بدون نیاز به مشخص نمودن تابع  توان به اندازه كه بر اساس آن می

به وسیله  كه نقاط سری یت از كارا، مرزی رو ، منحنی به عبارت دیگر، در این. تولید نمود

وظایف  گیری كه تصمی  گردند، برای ارزیابی كارایی نسبی واحدهای خطی تعیین می ریزی برنامه

های  ها، فروشگاه خانه، مدارس، بیمارستان مانند ادارات دولتی یت وزارت)دهند  یكسانی را انجام می

، (گیری همگنی وجود دارند ها واحدهای تصمی  كلیه مواردی كه در آنها و  ها بانت ای، شعبه زنجیره

سری  یت از بعد خطی مورد استفاده در این رو ، ریزی برنامه(. 1719مومنی، )رود  به كار می

 گرفته است قرار كارایی خط روی نظر، مورد گیرنده تصمی  واحد آیا كه كند می مشخص سازی، بهینه

اما  شوند؛ تفكیت می یكدیگر از ناكارآ و كارآ واحدهای وسیله بدین. دارد قرار آن از خارج یا و

برای مثال، گنانچه كارایی . باشد نمی مطلق و بوده نسبی آمده دست به درنظر داشته باشید كه كارایی

محاسبه گردد، تنها به این معناست كه این واحد در مقایسه با سایر واحدها، از % 111واحدی به میزان 

های خود برای  ایی نسبی برخوردار بوده و به هیچ وجه بیانگر كارایی مطلق آن در استفاده از دادهكار

دانی ، فرمول معمول كارایی به صورت تقسی   همانطور كه می (. 2111فرستر، )باشد  تولید ستانده، نمی

 :باشد ستاده بر داده می

 ستانده
 كارایی= 

 داده

های  های و ستانده متفاوت، داده... ها، عوامل محیطی و  منابع، فعالیتكه به علت وجود  اما زمانی

گیری وجود داشته باشد، دیگر گنین فرمولی برای مقایسه  مختلفی برای هریت از واحدهای تصمی 

همانطور كه اشاره شد، برای رفع این مشكل، فارل  .كارایی این واحدها، كاربردی نخواهد داشت

، یت واحد فرضی «میانگین وزنی واحدهای كارآمد»كه طی آن بر اساس روشی را پیشنهاد كرد 

فرمول ارائه . شود ای برای سایر واحدها استفاده می كارآمد ساخته شده و از آن به عنوان مبنای مقایسه

 :باشد شده توسط وی به صورت زیر می

 ها مجموع وزنی ستانده
= 

ها و  كارایی نسبی با وجود داده

 ها مجموع وزنی داده ددهای متع ستانده

 :ام به صورت زیر خواهد بود jحال برای مثال، كارایی واحد 
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   (1)  

، ام jام واحد  rستانده  rjYكه در آن 
ru  وزن داده شده به ستاندهr ام ،ijX  ستادهi  ام واحدj 

، ام
iv  وزن داده شده به دادهi  ،امt ها و  تعداد ستاندهm باشند ها می تعداد داده. 

ها برای همه  توان دریافت كه باید مجموعه مشتركی از وزن ، به راحتی می1با توجه به رابطه 

های مشترک، در عمل بسیار دشوار  اما تعیین این وزن. گیری وجود داشته باشد واحدها یا مراكز تصمی 

نسبی دهی یا تخصیص هرگونه اولویت  برای اجتناب از وزن DEAبه همین جهت، در رو  . باشد می

 :كند ها، تعریف زیر را از كارایی نسبی مطرح می ها و ستانده به داده

های آن  یت از داده است، اگر و فقط اگر، نتوان هیچ% 111گیری،  كارایی نسبی یت واحد تصمی 

های واحد دیگری  های آن را بیشتر كرد، مگر اینكه باعث شود داده یت از ستانده را كمتر و یا هیچ

% 111تر، یت واحد  به عبارت ساده. های واحد دیگری كمتر تولید گردد شود و یا ستاندهبیشتر مصرف 

ها و یا  توان برخی از داده ندهد كه می نشان كارآمد است، اگر و فقط اگر، عملكرد دیگر واحدها

الند و ه)های واحد مذكور، بدتر نشوند  ها و ستانده كه سایر داده های آن را بهبود داد به طوری ستانده

 .(2112رز، 

ریزی خطی، اقدام به رفع مشكل و تعیین  ، گارنز، كوپر و رودز از طریق رو  برنامه1931در سال 

ها پیشنهاد كردند كه باید به هر واحد  آن. ها كردند های مورد نظر برای تعیین كارایی نسبی شعبه وزن

ترین وضعیت  رد نظر را در مطلوبها را كه واحد مو ای از وزن گیری اجازه داد تا مجموعه تصمی 

 (.1719مومنی، )نسبت به دیگر واحدها نشان دهد، انتخاب كند 

ریزی،  باشد كه با حل مسئله برنامه ها می ها و ستانده های مربوط به داده متغیرهای مسئله همان وزن

گنین میزان كارایی واحد مذكور، به  و ه  0jها برای حداكثر شدن كارایی واحد  ترین وزن مطلوب

 :مدل جبری این مسأله به صورت زیر خواهد بود. آیند دست می
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 .باشد گیری می برابر با تعداد واحدهای تصمی  nكه در آن 

شود، تابع هدف در رابطه فوق به صورت كسری بوده كه برای حل، در  اما همانطور مشاهده می 

ریزی خطی برای حل آن  های مبتنی بر برنامه ابتدا باید به شكل خطی تبدیل شود تا بتوان از رو 

ن دانی  آنچه برای حداكثر شدن یت كسر الزم است، حداكثر شد برای این منظور، می. استفاده كرد

توان یا مخرج را  از این رو می. باشد و نه صورت یا مخرج به طور جداگانه نسبت صورت به مخرج می

در . ثابت درنظر گرفته و صورت كسر را حداكثر كرد و یا صورت را ثابت و مخرج را حداقل كرد

الً معمو)كه مخرج ثابت است  معموالً از حالت اول، یعنی حداكثر كردن صورت در حالی DEAرو  

را به صورت زیر  2توان رابطه  از این رو می. شود ، استفاده می(شود نظر گرفته می برابر با یت در

 :بازنویسی كرد
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(ب)       

0ir vu ,  

باشد كه برابر با یت  می 7مسئله فوق، همان مخرج كسر تابع هدف در رابطه « الف»محدودیت 

( تعداد واحدها)محدودیت  nكه شامل « ب»های  مجموعه محدودیت. درنظر گرفته شده است

 (.1791مهرگان، )باشد  های مسئله قبل می باشد، همان شكل تغییریافته محدودیت می

محدودیت بوده كه این امر خصوصاً در  1nود، مسئله فوق دارای ش همانطور كه مشاهده می

برای حل . گردد تر شدن مدل و كاهش كارآیی آن می كه تعداد واحدها زیاد باشد، سبب پیچیده زمانی

دل ای نوشت كه پاسخ آن با م توان مدل ثانویه ریزی خطی، می دانی  برای هر مدل برنامه این مشكل، می

كه در آن ) jو « الف»محدودیت متغیر ثانویه ، Eبرای این منظور، گنانچه . اولیه یكسان خواهد بود
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nj ,,, 21 ) 0باشند، مسئله ثانویه برای شعبه « ب»های  مجموعه محدودیتمتغیرهای ثانویهj ،ام

 :به صورت زیر خواهد بود
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باشد كه به راحتی  می (tm)ها  ها و ستانده های مسئله ثانویه به میزان مجموع داده محدودیت

های كمتری دارد و از این رو  توان دریافت كه احتماال مسئله ثانویه نسبت به مدل اولیه، محدودیت می

 (.1791مهرگان، )تر خواهد بود  حل آن آسان

اما گنین فرضی تنها هنگامی مناسب است . مدل پیشین بر فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس بود

توان انتظار داشت كه به دلیل فقدان  اما می. كه همه واحدهای مورد مطالعه در مقیاس بهینه كار كنند

طی های مالی، عوامل محی ، محدودیت(گردد كه سبب تضعیف رقابت در بازار می)اطالعات كامل 

برای رفع این مشكل،  .(2112استاوارک، )، یت واحد یا بنگاه نتواند در مقیاس بهینه كار كند ...و

 بارا به منظور درنظر گرفتن فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس،  BCCمدل  كوپر، و گارنز بنكر،

1 افزودن محدودیت تحدب به شكل jj  ،محدودیت تحدب باعث  .ارائه كردند به مدل قبل

شود كه یت واحد ناكارآمد تنها با واحدی در حج  مشابه مقایسه شود، از این رو وضعیت مطلوب  می

 به توان می بنابراین،. واحد هدف در مرز كارا، تركیبی محدب از واحدهای تحت بررسی خواهد بود

 :رسید خطی ریزی برنامه این مدل

EMin         (1)  
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 ها آوری دادهجمع -3-2

 گندین بانكی، مطالعات و ادبیات ها بانت در های شعبه ستانده و ها داده تعیین زمینه در كلی طور به

 محسوب خدماتیی ها مؤسسه ها، در برخی از مطالعات، بانت. دارد وجود از ه  نگر  متمایز

 از مختلفی انواع اعطای های خود به كار، فضای كاری و سپرده نیروی از استفاده با كه شوند می

های  ها در جذب سپرده های نوین، با توجه به رقابت روزافزون بانت اما در نگر . پردازند می تسهیالت

 های شعب، سه  سپرده شود، گراكه ها نیز به عنوان ستانده درنظر گرفته می مشتریان، میزان سپرده

 . دهند می شكل را ها افزوده آن ارز  از ای عمده

ها  اما شاید عامل و یا متغیری كه در اكثر این مطالعات نادیده گرفته شده است، حج  كاری شعبه

ای با درآمد باال با  نظر بگیرید كه یكی در منطقه برای مثال، دو شعبه مختلف از یت بانت را در. باشد

ای با مشتریان و حج  كاری بسیار باال، ولی  و حج  كاری ك  قرار داشته و دیگری در منطقهمشتریان 

ها به عنوان  در این حالت، گنانچه حج  كاری شعبه. منابع كمتری نسبت به شعبه اول، قرار داشته باشد

بسیار كارآمد و ها درنظر گرفته نشود، این انتظار وجود دارد كه شعبه اول  ای آن یكی از اركان ستانده

تواند در نهایت موجب پیشنهاد غیرمنطقی  شعبه دوم ناكارآمد تشخیص داده شود، كه این امر می

های  ترین بحث در مدل شاید مه از این رو، . كاهش كارمندان و یا فضای كاری شعبه دوم گردد

مختلف یت  یها مختلف تجزیه و تحلیل عملكرد واحدهای مختلف سازمانی و یا به طور خاص شعبه

ها  های مختلف شعبه ها و ستاده های مورد نیاز است كه در این تحقیق شامل داده بانت، تعیین شاخص

 های مورد شاخص. توان انتخاب كرد های مختلفی را می بندی شعب، شاخص برای درجه. باشد می

های  شاخصها،  سپردهه دهند های توضیح شاخص شاملبخش مجزا  سهدر این تحقیق، استفاده در 

 .باشدمی كارایی شعب هكنند های مشخص معرف تسهیالت، شاخص
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 دو شامل ها داده. باشد شعبه بانت شهر می 121جامعه آماری مورد استفاده در این مقاله، شامل 

های  كه در برگیرنده شاخص خروجی سه ورودی به صورت تعداد كارمندان و هزینه فضای كاری و

 1797ها مربوط به پایان شهریورماه  كلیه داده. باشند حج  كاری می ها، تسهیالت و معرف سپرده

 . صورت گرفته است GAMSافزار  ها نیز با استفاده از نرم پرداز  داده. باشد می

 

 مدل تحقيق -3-3

ها، امری بسیار پیچیده و در عین  های مدل تحلیل پوششی داده ها و خروجی انتخاب صحیح ورودی

. كننده باشد تواند گمراه باشد گرا كه در صورت انتخاب نادرست آنها، نتایج مدل می حال حیاتی می

اما . است DEAهای مورد استفاده در مدل  و ستانده ها ترین بخش ارائه مدل تعیین نهاده مه در واقع، 

 توان در حالت كلی، می كه است این دارد وجود ها ستاده و ها نهاده تعیین امر در كه مشكالتی از یكی

 ها داده مواقع بیشتر در ولی گرفت، نظر در گیرنده تصمی  واحد یت برای زیادی های ستاده و ها نهاده

 را مشكل ها ستاده و ها نهاده تعیین مورد در گیری تصمی  امر این و نیست موجود آنها با رابطه در

 . سازد می

 بسیار عامل دو DEAرو   به بانكی واحدهای سطح در كارایی ارزیابی به مربوط مطالعات در

 به منجر كه است تحقیق هدف عامل، اولین. است موثر ستاده و نهاده متغییرهای انتخاب در مه 

 بر .بررسی است مورد نمونه حج  و آماری های محدودیت دوم و شود، می خاصی متغیرهای انتخاب

 عنوان تحت بگیرند ها قرار شعبه استفاده مورد های نهاده معرف تواند می كه متغیرهایی اساس، این

 .اند شده انتخاب (فضای كاری و تعداد پرسنل های هزینه) كنترلی متغییرهای

 این به باید قرارگیرند، بررسی مورد ها باید شعبه های ستاده به عنوان كه متغیرهایی انتخاب جهت

 و منابع تخصیص منابع، تجهیز حوزه سه در توان می بانت را اصلی هدف كه كرد توجه اساسی نكته
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را  ها آن ابعاد كه دهند می تشكیل را ها بانت های ستاده قالب سه این. كرد خالصه ارایه خدمات

 مدت بانت، داخلی دكوراسیون مانند عواملی مثال، برای. داد نشان كیفی و كمی به صورت توان می

 ها این نظایر و مشتری راحتی گرفتن درنظر به مشتری، كامل اطالعات ارایه مشتری، انتظار زمان

های مورد  شعبه گستردگی دلیل به متاسفانه ولی دهد، افزایش را بانكی خدمات كیفیت تواند می

 ابعاد آوری جمع به فقط و نشده میسر ها ستاده كیفی ابعاد مورد در اطالعات آوری جمع امكان بررسی،

 و تجهیز های بخش در های بانت شعبه های ستاده كمی ابعاد معرف تواند می كه متغیرهایی كمی

 .است شده باشند، اكتفا ارایه خدمات و منابع تخصیص

 رفع و مشابه تحقیقات تحلیل و تجزیه به توجه با تحقیق این در ها ستاده و نهاده برای انتخاب

 زمینه در محققین و كارشناسان از نظرسنجی گنین ه  و های گذشته بررسی در موجود های نارسایی

در  .است شده استفاده واحدهای صف در ها بانت كاركنان از نظرسنجی و بانكی نظام عملكرد ارزیابی

 .ها مدل تحقیق طراحی شده است به جهت در دسترس بودن كلیه دادهنهایت، 
 

 گيری نتيجه -4

مقیاس  متغیر نسبت به بازده حالت در ها داده پوششی تحلیل به تجزیه و تحلیل نتایج مدل بخش این در

به  شده داده تخصیص میزان كارایی به مربوط نتایج ،1 جدول در. پردازی  می گرا، به صورت داده و

 21 شده برابر داده تشخیص كارای واحدهای تعداد جدول، این نتایج به توجه با .است آمده واحدها

 مرز این به واحدها نسبت كارایی سایر و كنند می معین را كارا مرز واحدها، این از این رو است و

 .شود ارائه می مرز این اساس بر بهبود راهكارهای همچنین و سنجیده

 
 اسیمق به نسبت ریمتغ بازده فرض ها با شعبه ییكارا زانیم :1جدول 

 کارایی شعبه کارایی شعبه کارایی شعبه کارایی شعبه کارایی شعبه

1 0.324 2 1 3 0.75 4 1 5 1 
6 0.75 7 0.314 8 1 9 0.339 10 0.6 
11 0.6 12 0.5 13 0.677 14 0.518 15 0.416 
16 0.607 17 0.721 18 0.381 19 1 20 0.6 
21 0.603 22 0.305 23 0.289 24 1 25 1 
26 0.542 27 1 28 1 29 0.339 30 0.311 
31 0.493 32 0.521 33 0.849 34 0.825 35 0.717 
36 1 37 1 38 0.273 39 0.419 40 0.555 
41 0.442 42 0.462 43 0.589 44 0.888 45 0.391 
46 0.441 47 1 48 1 49 0.431 50 0.394 
51 1 52 0.435 53 0.586 54 1 55 0.6 



 

 9215فروردین و اردیبهشت   ،22و  22شماره               های مدیریت و حسابداری  ماهنامه پژوهش

 

22 

 

 کارایی شعبه کارایی شعبه کارایی شعبه کارایی شعبه کارایی شعبه
56 0.907 57 0.839 58 0.54 59 1 60 0.437 
61 0.357 62 0.447 63 0.75 64 0.429 65 0.8 
66 0.429 67 1 68 0.377 69 0.325 70 1 
71 0.742 72 0.392 73 0.338 74 0.563 75 0.385 
76 0.473 77 0.29 78 0.429 79 0.849 80 0.343 
81 0.508 82 1 83 0.333 84 0.426 85 0.5 
86 0.372 87 1 88 0.731 89 0.541 90 0.617 
91 0.342 92 1 93 0.983 94 1 95 0.628 
96 0.334 97 1 98 0.674 99 0.586 100 0.5 
101 1 102 0.391 103 1 104 0.6 105 0.5 
106 1 107 0.461 108 1 109 1 110 0.312 
111 0.361 112 0.356 113 0.5 114 0.535 115 0.63 
116 0.473 117 0.451 118 0.87 119 0.273 120 0.403 
 محاسبات محقق :منبع

 

محاسبه شده است، به این معناست كه  724/1حال برای مثال، میزان كارایی شعبه اول كه به میزان 

های شعبه اول،  به میزان ستانده های شعبه مذكور، داده% 4/72تواند با  شعبه یا واحد مركب فرضی می

را برای افزایش كارایی شعبه ( هدف)های مطلوب  توان داده لذا بر این اساس می. خروجی داشته باشد

 :اول، به شرح جدول زیر ارائه كرد
 

 %4/32 ییکارا با اول شعبه یبرا مطلوب یها داده: 2جدول 

 میزان مطلوب میزان جاری داده

 24/7 11 تعداد كارمندان

 77،319 114،211 هزینه فضای كاری

 محاسبات محقق :منبع

 شود، راهكار ارائه شده برای شعبه هجده ، تا حدی همانطور كه در جدول فوق مشاهده می

های خود را  از ورودی% 2/23باشد، گرا كه بر اساس آن شعبه مذكور باید  می و غیرمنطقی، غیرعملی

 كارامندان اما از آنجا كه برای مثال، داده اول آن، تعداد. یابددست % 111كاهش دهد تا به كارایی 

 از حج  این باشد كه كارمند می 2كار به میزان  نیروی تعدیل معنای موضوع به این باشد، شعبه می

 . رسد به نظر می كامالً غیرمنطقی ،(مدت حداقل در كوتاه)كاهش 

در ابتدا  ای كه را در گندین مرحله اجرا كرد به گونه DEAتوان رو   برای رفع این مشكل، می

قرار گرفته و سپس راهكارهای  (به لحاظ كارایی)گیری در طبقات مختلفی  ها یا واحدهای تصمی  شعبه
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ها  بندی شعبه تقسی  نتایج. ، ارائه گردد(برای رسیدن به طبقه باالتر كارایی)بهبود عملكرد برای هر طبقه 

 .اند گرفته قرار شش طبقه در شعبه بانت، 121در جدول زیر آمده است كه در آن در طبقات مختلف، 
 

 ییكارا اساس بر مختلف طبقات ها در شعبه یبند  یتقس: 7جدول 

 طبقه شش  طبقه پنج  طبقه گهارم طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول

2 3 10 12 1 38 

4 6 11 39 7 77 

5 9 14 50 18 96 

8 13 20 61 22  

19 15 29 62 23  

24 16 32 69 30  

25 17 35 73 49  

27 21 40 75 64  

28 26 41 81 66  

36 31 42 84 68  

37 33 45 85 78  

47 34 46 100 80  

48 43 52 105 83  

51 44 53 112 91  

54 56 55 113 110  

59 57 58 114 111  

67 60 72 116   

70 63 74 117   

82 65 76 119   

87 71 86 120   

92 79 98    

94 88 99    

97 89 102    

101 90 104    

103 93 115    

106 95     

108 107     

109 118     

 محاسبات محقق :منبع
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 را بهبود میزان توان می طبقه، هر مشخصات و موقعیت به توجه با بهبود، راهكارهای ارائه حال برای

 مثال، فرض كنید بخواهی  راهكارهای برای .كنی  رسیدن به طبقه باالتر، مشخصشعبه، برای  برای

 به دست ،(طبقه گهارم)شعبه اول را كه در طبقه پنج  قرار گرفته است، به یت طبقه باالتر  بهبود

 با ای آن، همراه طبقه مدل و DEAاولیه  مدل از استفاده با بهبود راهكارهای از نتایج .آوری 

 :است زیر آمده جدول در های، اصلی، ورودی
 

 گهارم طبقه و شعبه نیبهتر به اول شعبه دنیرس یبرا مطلوب یها داده زانیم: 4جدول 

 داده اول  

 (تعداد كارمندان)

 داده دوم 

 (هزینه فضای كاری)

 114،211 11 های اولیه داده

 77،319 24/7 های مطلوب برای رسیدن به بهترین شعبه میزان داده

 33،412 47/3 های مطلوب برای رسیدن به یت طبقه باالتر میزان داده

   محاسبات محقق :منبع

بندی  رو  طبقه در ها، داده در كاهش بودن تر منطقی توان با مشاهده نتایج جدول فوق، به حال می

با توجه به این جدول،  .برد ، پیDEAكارآیی، نسبت به استفاده از مدل اولیه  ها به طبقات مختلف شعبه

برای بهبود عملكرد شعبه اول و رساندن آن به طبقه گهارم، كافی است كه تعداد كارمندان آن را دو 

این در حالی است كه بدون . میلیون ریال از هزینه فضای كاری آن كاست 22،112واحد كاهش و 

% 2/23هر دو ورودی آن تقریباً ،  باید %111ها و برای رسیدن این شعبه به كارایی  بندی شعبه طبقه

 هر را از تری منطقی انتظارات تواند می مدت، بندی شعب، حداقل در كوتاه از این رو طبقه. كاهش یابند

  .نماید می كارا شدن طلب منظور به شعبه،

 صورت به آنها اهمیت و درجه ها شاخص انتخاب با كه ها بانت فعلی بندی درجه های از آنجا كه رو 

 تغییر با و نبوده علمی شود، رو  می انجام كارشناسان از معدودی عده توسط وزنی میانگین

 انتخاب و ها رو  این در تجدید نظر بنابراین كند، می تغییر ضرایب و ها شاخص این كارشناسان،

 از جمله مزایای دیگر استفاده از این .است ضروری ها علمی نظیر رو  تحلیل پوششی داده های رو 

رو  در سیست  بانكداری میتوان به مواردی گون اعطای بسیاری از مزایای شغلی پرسنل بر اساس 

ها با استفاده از این رو  در مقاطع  ، محاسبه كارایی شعبه DEAبندی به دست آمده از رو   درجه

یب نمودن سازی كاركنان بانت از فرآیند محاسبه كارایی و ترغ ماهانه و یا حتی به طور هفتگی، آگاه

ها،  ها با توجه به ثبات ورودی های شعبه آنها به افزایش مقدار كارایی شعبه خود با افزایش خروجی
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 برخی در ها سپرده كمبود علل خاص، و بررسی شعب برخی در وجوه تمركز موجود، كاهش ثابت

 .اشاره نمود آن به مربوط نواقص رفع و خاص شعب
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