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   فصلنامه علمی پژوهشی

  دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

  نوزدهمشماره سال ششم،  

  1392 پاییز

  

اي و پنجره اي به عنوان مکملی براي کاربرد تحلیل ناپارامتریک بازه

  ارزیابی کارایی مالی 

 )هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبانک: مطالعه موردي(

 
  1محمدحسین طحاري مهرجردي  

  2علی فاضل یزدي    

  3محمد زارعی محمود آبادي

  

  

   چکیده

بسیار مورد توجه قرار  آنهاامروزه با توجه به رشد و اهمیت فزاینده سازمانها در اجتماع، ارزیابی عملکرد 

گرفته است و شاخصهاي گوناگونی به عنوان معیار عملکرد سازمانها مطرح شده است که کارایی از این گونه 

 معین نهاده یک مجموعه از ستانده حداکثر آوردن دست به در بنگاه یک توانایی توانمی را کارایی .باشندمعیارها می

 دسترس در هايمجموعه نهاده با حداقل معین بازده تولید براي بنگاه یک توانایی یا و معلوم فناوري فرض با

نسبی  کارایی ارزیابی زمینه در پرکاربرد روشهاي از یکی ها،داده پوششی رویکرد ناپارامتریک تحلیل. کرد تعریف

 از یکی این وجودبا . مشابه می باشد خروجیهاي و ورودیها با همگن گیري تصمیم واحدهاي از ايمجموعه

 به نتایج در زمان عامل همچنین و و نبود قطعیت ریسک شرایط دادن دخالت در گیرنده تصمیم ناتوانی آن اشکاالت

اي و تحلیل پوششی هاي بازهدر این راستا در این پژوهش از دو تکنیک تحلیل پوششی داده .است آمده دست

استفاده گردیده است و در ادامه از این دو تکنیک براي ارزیابی کارایی اي به منظور رفع این نقیصه هاي پنجرهداده

نتایج . استفاده گردیده است 1384- 1388مالی بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 

  .رس قرار داداین دو تکنیک، بانک کارآفرین را در رتبه اول عملکرد نسبت به سایر بانکهاي پذیرفته شده در بو

  

هاي اي، تحلیل پوششی دادههاي بازهها، تحلیل پوششی دادهکارایی، تحلیل پوششی داده :کلیدي هاي هواژ

  .اي پنجره
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  مقدمه -1

هاي اخیر، ادبیات مدیریتی و آکادمیک در دهه

توجه روز افزونی به مسئله اندازه گیري عملکرد 

چون که منجر به انگیزش . سازمان داشته است

پرسنل، پشتیبانی از تصمیم گیري، بهبود در یادگیري 

سازمانی و بهبود مستمر و افزایش ارتباطات و 

از  .)1،2009چیزا و همکاران(هماهنگی می شود 

صنعت  در نقش بسیار مهمی را شرکتها ارزیابیطرفی 

 برتر صنعت، شرکتهاي معرفی. می کند ایفا مربوطه

اساس  بر یک محیط رقابتی در را آنها موقعیت

این . کند می مشخص مختلف یا متغیرهاي هاشاخص

هاي طرف شرکت یک از تا می شود سبب امر

 و داده تشخیص هابا برترین را خود ضعیف، فاصله

 کنند را تدوین آنها به رسیدن براي استراتژي مناسب

و  ها برنامه با تعریف برتر طرف دیگر، شرکتهاي از و

کنند  را مستحکم تر خود برتري مناسب استراتژیهاي

امروزه با توجه ). 1389طلوعی اشلقی و همکاران، (

به رشد و اهمیت فزاینده سازمانها در اجتماع، 

ار مورد توجه قرار گرفته بسی آن هاارزیابی عملکرد 

هاي گوناگونی به عنوان معیار است و شاخص

از این  2عملکرد سازمانها مطرح شده است که کارایی

 توانایی توان را می کارایی .گونه معیارها می باشند

یک  از ستانده حداکثر آوردن دست به در یک بنگاه

یا  و معلوم فناوري فرض با معین نهاده مجموعه

 با حداقل معین بازده تولید براي یک بنگاه توانایی

کرد  تعریف دسترس در هاي نهاده مجموعه

 و فرهنگ یک عنوان به امروزه کارایی. )3،1957فارل(

 بشر و زندگی کار هاي حیطه تمام در انداز چشم

 اقتصادي توسعه و عامل پیشرفت و باشد می مطرح

از طرفی توسعه الگوهاي ارزیابی کارایی به . است

عنوان یک موضوع مهم همواره مورد توجه فعاالن 

 4داده ها پوششی تحلیل. در این حوزه بوده است

 کارایی ارزیابی زمینه در پرکاربرد روشهاي از یکی

 همگن گیري تصمیم واحدهاي از اي نسبی مجموعه

مشابه می باشد که  هاي خروجی و ها ورودي با

ارائه شده  1978توسط چارنز و همکارانش در سال 

تحلیل پوششی . )5،1957چارنز و همکاران(است 

ها به عنوان یکی از سریع ترین رشته هاي در داده

حال رشد علم مدیریت و تحقیق در عملیات می 

هاي باشد و از آن به منظور ارزیابی کارایی سازمان

بال و (شود تفاده میبخش خصوصی و دولتی اس

هاي متعددي از تاکنون پژوهش. )6،2010همکاران

کاربرد این تکنیک در حوزه هاي مختلف از جمله 

 از یکی اما. در بخش بورس صورت گرفته است

 دادن در دخالت گیرنده تصمیم ناتوانی آن اشکاالت

 زمان همچنین عامل و قطعیت و نبود ریسک شرایط

در این راستا تحلیل  .است آمده دست به نتایج در

ابزاري مفید در سنجش  7پوششی داده هاي بازه اي

کارایی چندین بنگاه با در نظر گرفتن شرایط ریسک 

-هاي غیر دقیق محسوب میو نبود قطعیت و داده

-هاي پنجرهاز طرفی روش تحلیل پوششی داده. شود

روشی است که امکان محاسبه کارایی در طول  8اي

لذا در این . آوردي مدیران فراهم میزمان را برا

پژوهش از این دو تکنیک براي ارزیابی کارایی مالی 

بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

  .استفاده گردیده است 1384- 1388طی بازه زمانی 

  

  چارچوب نظري و پیشینه پژوهش -2

در این بخش ابتدا پیشینه تحقیق و سپس ادبیات 

  . اده در این تحقیق، معرفی می گیردمورد استف

در این بخش ضروري است تحقیقاتی که با 

موضوع پژوهش همراستا هستند مورد بررسی قرار 
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عالوه بر بررسی تحقیقات مرتبط با موضوع . گیرند

پژوهش حاضر هم چنین به مرور آن دسته از 

تحقیقات می پردازد که در هدف یا متغیرها با این 

  . رندتحقیق مشابهت دا

 کاربرد بررسی به ،)1384(همکاران  و خواجوي

از کاراترین  پرتفویی تعیین در هاداده پوششی تحلیل

 تهران بهادار اوراق بورس در شده شرکتهاي پذیرفته

 ورودي CCR الگوي پژوهش از این در .پرداختند

 این نتایج. گردید پوششی استفاده فرم با محور و

 بررسی مورد شرکت 90 بین از داد، نشان پژوهش

 ها شرکت درصد کل 32 واقع در شرکت که 29 تعداد

 ناکارا شرکت 61 تعداد و کارا می دادند، را تشکیل

، پس از )1385(آذربایجانی و اصفهانی . است بوده

 اندازه مبحث به کارایی، گیري اندازه نظري مبانی ارایه

بانکداري استان  وري در صنعتبهره و کارایی گیري

ها داده پوششی تحلیل روش از استفاده با اصفهان

 هاي یافته. پرداختند 1382-1384براي دوره زمانی 

 بازدهی فرض با 82 سال دهد در می نشان این مطالعه

 سامان، بانکهاي کارافرین، مقیاس، به نسبت ثابت

 متغیر، فرض بازدهی با و صادرات توسعه و مسکن

 سپه، ملی،سامان،  صادرات، کارافرین، بانکهاي

 فرض با 84 سال در و صادرات توسعه و مسکن

 سامان و و کارآفرین پارسیان، بانکهاي بازدهی ثابت،

 رفاه کارگران، بانکهاي متغیر، بازدهی فرض با

 سامان، و آفرین کار کشاورزي، پارسیان، صادرات،

، در )1385(حسن زاده . اند بوده بانکهاي کارا

تحت عنوان کارایی و عوامل مؤثر بر آن در  پژوهشی

شاخص کارایی در نظام بانکی  ،نظام بانکی ایران

کشور را محاسبه و با استفاده از اطالعات مربوط به 

نحوه  1382 -1375چهارده بانک در سالهاي 

تأثیرگذاري متغیرهاي عملکردي و ساختاري در 

ش وضعیت کارایی نظام بانکی کشور با استفاده از رو

 .کردغیر پارامتریک تحلیل پوششی داده ها بررسی 

که بانک هاي خصوصی  دادنتایج تحقیق نشان 

نسبت به بانک هاي دولتی از درجه کارایی فنی 

افزون بر این مقایسه شاخص  .بیشتري برخوردارند

کارایی فنی بانک ها ایرانی در مقایسه با بانک هاي 

شاخص از  1380 - 1379خارجی درسال هاي 

-1381ارایی بانکهاي داخلی بیشتر، اما در سالهاي ک

حجازي و همکاران . کاهش یافته است 1382

وري کل بانک   ، در یک پژوهش داخلی بهره)1387(

وري شعب آن را با  صادرات ایران و تغییرات بهره

در . استفاده از تحلیل پوششی داده ها بررسی کردند

راي ب SBMژوهش از مدل رتبه بندي کامل  این پ

وري کل بانک توسعه صادرات ایران و   تحلیل بهره

گیري   وري مالمکوئیست براي اندازهاز شاخص بهره

حسین زاده . وري استفاده گردیده استرشد بهره

تحقیق دیگري با ، در )1387(بحرینی و همکاران 

عنوان مقایسه کارایی اقتصادي بانک هاي خصوصی 

تحلیل پوششی  و دولتی در ایران با استفاده از روش

کارایی اقتصادي دو گروه بانک هاي  ،داده ها

خصوصی و دولتی با فرض بازدهی متغیر نسبت به 

در این  .مقیاس مورد بررسی و مقایسه قرار دادند

تحلیل از دو نگرش واسطه اي با رویکرد درآمد و 

نگرش واسطه اي با رویکرد ارزش افزوده استفاده 

ستفاده از روش محاسبه کارایی با ا .شده است

نخست نشان می دهد کارایی اقتصادي بانک هاي 

در  .دولتی بیشتر از بانک هاي خصوصی است

نگرش دوم نتیجه بیانگر این است که کارایی 

یشتر از بانک هاي باقتصادي بانکهاي خصوصی 

 ، به)1388(ستایش و غیوري مقدم . دولتی است

 314 صنعت و یازده سرمایه بهینه ساختار تعیین

 با تهران اوراق بهادار بورس در شده پذیرفته شرکت

. ها پرداختند داده پوششی تحلیل تکنیک از استفاده
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 اول، مرحله: تشکیل می شد مرحله دو پژوهش از این

 تکنیک تحلیل خروجی متغیرهاي تعیین منظور به

 با مالی اهرم بین بررسی رابطه ها، بهداده پوششی

 صنایع مختلف سطح در مالی غیر و مالی هاي متغیر

 مالی داراي با اهرم که متغیرهایی. است پرداخته

خروجی  متغیر عنوان به بودند معنی داري همبستگی

 که اهرم بود آن بیانگر حاصله، نتایج. شدند انتخاب

 شش در سودآوري، متغیر با صنعت در یازده مالی

نسبت  متغیر با صنعت سه در و اندازه با متغیر صنعت

 آن، بر عالوه. دارد رابطه معناداري ثابت هاي دارایی

 مورد صنایع بقیه در فلزي غیر کانی استثناي صنعت به

 در تأیید گردید، مراتبی سلسله بررسی، تئوري

 مورد صنعت پنج در تنها تئوري توازن که صورتی

بهره  با حاضر پژوهش دوم مرحله در. گردید تأیید

 بهینه ساختار ها،داده تحلیل پوششی تکنیک از گیري

 صنایع سطح در هااز شرکت یک هر براي سرمایه

عالم تبریز و همکاران . گردید مختلف تعیین

، در پژوهشی که تحت عنوان بررسی کارکرد )1388(

تکنیک تاپسیس فازي در بهبود سنجش کارایی شعب 

ها بانکها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده

دن میزان اهمیت صورت دادند، اثرات لحاظ نمو

ها با استفاده از تکنیک تاپسیس ها و خروجیورودي

فازي در مدل تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی 

شعبه تحت بررسی  50در این تحقیق از . قرار دادند

با ورودي هایی شامل تعداد باجه هاي بانکی، تعداد 

کارمندان شاغل، هزینه هاي اداري و پرسنلی و سایر 

خروجی هایی شامل کل درآمدها، تجهیز هزینه ها و 

منابع، وضعیت وصول مطالبات و کل تسهیالت 

اعطایی ابتدا کارایی شعب بدون در نظرگرفتن وزن 

ها با استفاده از مدل تحلیل پوششی   نهاده ها و ستاده

شعبه به عدد  43داده ها بدست آمد که کارایی تعداد 

یی با اما وقتی که در فرآیند سنجش کارا. یک رسید

ها، از وزن نهاده ها و تکنیک تحلیل پوششی داده

ستاده ها استفاده شد در این حالت تعداد شعب کارا 

خواجوي و همکاران . شعبه کاهش پیدا کرد 36به 

 تحلیل ، در پژوهشی به معرفی تکنیک)1389(

براي تحلیل  مکمل روشی به عنوان هاداده پوششی

 محدودیتهاي از یکی. مالی پرداختند نسبتهاي سنتی

یک  تنها نسبتها از گروه هر که است این سنتی تحلیل

 و تجزیه در و می دهند را نشان مالی از ابعاد بعد

 نتایج توان نمی سهولت به مالی صورتهاي تحلیل

 هم با را مالی متفاوت نسبتهاي تحلیل گروهاي

 نظر مالی هاي صورت کلیت مورد در و کرد تجمیع

 تحلیل این مشکل، تکنیک رفع براي این پژوهش. داد

 راستا این در و کرد پیشنهاد را هاداده پوششی

بورس  در پذیرفته شده شرکت 267مالی  صورتهاي

-1386زمانی  ي دوره براي را تهران بهادار اوراق

 و هانسبت. تحلیل قرار داد و تجزیه را مورد 1384

تحلیل  مدل خروجی 7 و ورودي 4 مالی، هايداده

 مدل مذکور اجراي .می دادند ها تشکیلدادهپوششی 

 32 بررسی مورد شرکت 267 میان در که داد نشان

ناکارا  شرکت 235 و نسبی کارایی شرکت داراي

، به بررسی )1389(دادخواه و همکاران . هستند

کارایی نسبی شرکت هاي فعال در صنعت قطعات 

خودرو با استفاده از تحلیل پوششی داده ها پرداختند 

و سپس ارتباط بین کارایی با بازده سهام در این 

جامعه آماري . شرکت ها را مورد آزمون قرار دادند

ده در بورس اوراق این پژوهش شرکتهاي پذیرفته ش

بهادار تهران و نمونه آماري شرکتهاي فعال در صنایع 

نتایج . ساخت قطعات خودرو تشکیل می دادند

حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که بین کارایی 

نسبی و بازده سهام رابطه معنی داري وجود دارد و 

نمی توان نتیجه گرفت بازده سهام شرکت هاي کارا 

رستمی . ت هاي ناکارا بیشتر استاز بازده سهام شرک
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 ارزیابی براي مند نظام روشی، )1390(و همکاران 

در این پژوهش . دادند ارائه بانکها مالی عملکرد

 معیارهاي از اي مجموعه پایه بر تحلیل و تجزیه

گرفت و  صورت ها بانک مالی عملکرد با مرتبط

 در کهTOPSIS-DEA  با روش کارایی گیري اندازه

 پوششی تحلیل مدل درTOPSIS  منطق بردکار واقع

 روشی تحقیق این در. گرفت صورت هاست،داده

 خوشبینانه دید از بانکها آن اساس بر که شودمی ارائه

 بندي رتبه شده، تعریف معیارهاي اساس بر بدبینانه و

 ایده مجازي گیرنده تصمیم واحد دو لذا. شوند می

، طریق این از و نموده معرفی را آل ایده ضد و آل

 و آل ایده به نسبت را گیرنده تصمیم واحد هر کارایی

 از حاصل نتایج. دادند قرار بررسی مورد آل ایده ضد

 را گیري تصمیم واحد هر آل ایده ضد و آل ایده دید

 واحدهاي و داده قرار نسبی نزدیکی شاخص در

 نتایج. گردید بنديرتبه اساس آن بر را گیري تصمیم

 بانک آل، ایده گیري تصمیم واحد دید از داد نشان

 بانک و فاصله کمترین پارسیان و ملی کارآفرین،

 دید از و داشته آل ایده با را فاصله بیشترین صادرات

 صادرات بانک آل، ایده ضد گیري تصمیم واحد

 با را فاصله بیشترین کارآفرین بانک و فاصله کمترین

، از )1390(حمیدي و همکاران . دارند آل ایده ضد

تکنیک تحلیل پوششی داده ها براي سنجش کارایی 

شعبه هاي بانک و از راهبرد ادغام به منظور به دست 

در این . آوردن شعبه هاي ناکارا استفاده کردند

پژوهش نخست سیستم مفهومی ارزیابی کارایی شعبه 

هاي بانک تعریف گردید، سپس ورودیها و خروجیها 

در . ملیاتی بانک تعیین شدندبا استفاده از برنامه ع

هاي بانک ملی استان تهران مرحله بعدي کارایی شعبه

ها به صورت غیر در قالب الگوي تحلیل پوششی داده

هاي ناکارا مشخص شعاعی محاسبه گردید تا شعبه

سپس بر اساس سیاستهاي ادغام شعبه هاي . شوند

هاي ادغام تعیین شدند که در هر خوشه بانک، خوشه

در پایان . ورت دودویی در هم ادغام می شوندبه ص

دوباره از طریق الگوي غیرشعاعی، ارزیابی مطابق با 

روش خوشه بندي انجام گرفت تا کارایی آنها 

استیم و . سنجیده شده و با کارایی اولیه مقایسه شود

اي براي رتبه یک مدل دو مرحله ،)2000( 9همکاران

اي ورودي و بندي کامل واحدهاي سازمانی که دار

در . خروجیهاي چندگانه می باشند، ارائه دادند

ها براي مرحله اول یک مدل تحلیل پوششی داده

مقایسه هر زوج از واحدها طراحی شده و در مرحله 

دوم بر اساس جواب مدل مرحله اول، ماتریس 

مقایسه زوجی واحدهاي تصمیم گیري تشکیل و بر 

ن نهایی هر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، وز

این مدل . گرددیک از واحدهاي سازمانی محاسبه می

اي با از بین بردن نظرات ذهنی قضاوت دو مرحله

کنندگان از یک طرف و از طرف دیگر با فراهم 

آوردن امکان رتبه بندي کامل واحدهاي سازمانی، 

نقاط ضعف مخفف، هر یک از مدل هاي فرآیند 

ها را ی دادهتحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوشش

، )2004( 10هالکوس و همکاران. برطرف نموده است

با  یونانی يبانکها ییکارا یبه بررس یقیدر تحق

و  1999-1997 يسالها یط ی،مال ياستفاده از نسبتها

 جینتا. ندها پرداختداده یپوشش لیتحل يریبا به کارگ

 يگسترده نسبتها لیو تحل هیتجز جیحاصل با نتا

دهد  ینشان م کهقرار گرفته است  سهیمورد مقا یمال

و  هیتواند در کنار تجز یها مداده یپوشش لیتحل

 یابیارز ينسبت ها به عنوان مکمل آنها برا لیتحل

 11همکاران و مالهاترا .عملکرد سازمان به کار رود

 از شرکتی قرضه اسناد ارزیابی منظور ، به)2007(

 دو آنها .کردند استفاده هاتحلیل پوششی داده شیوه

نسبت  شش و الگو ورودي عنوان به را مالی نسبت

 در محققان دیدگاه. آن انتخاب کردند خروجی مالی
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 که بود بر این خروجی و ورودي نسبت هاي انتخاب

 براي پرداخت را مالی قرض گیرنده توان نسبتها این

 تعداد. نشان می دهد بهتر بدهی فرع و اصل

 بود شرکت 34بررسی مورد  تصمیم گیرنده واحدهاي

 پرداخت توان لحاظ از را تاي آنها نتایج، هشت که

 نشان بقیه شرکتها کاراتر به نسبت بدهی فرع و اصل

، در پژوهش )2009( 12تایرون و همکاران. می داد

شعبه از  117دیگر که به منظور ارزیابی کارایی فنی 

یک بانک مشخص در کشور تایوان صورت دادند از 

ها به منظور ارزیابی تحلیل پوششی داده  CCRمدل

ژوهش متوسط   در این پ. کارایی شعب استفاده کردند

شعبه  9درصد و تعداد  54نمره کارایی بین بانک ها 

در ، )2009(  13مصطفی. کارا تشخیص داده شدند

بررسی دیگر که به منظور طراحی مدل ارزیابی 

بی از مدل ترکی داده،کارایی بانکهاي عربی صورت 

ها استفاده هاي عصبی و تحلیل پوششی دادهشبکه

هاي نتایج نشان داد که مدل هاي شبکه. کرده است

عصبی به علت تنومندي و انعطاف پذیریشان در 

مدلسازي داراي پتانسیل قوي در طبقه بندي کارایی 

، به )2009( 14ریکاردو. هستندنسبی بانک هاي عرب 

رزیل با استفاده از ارزیابی مدیریت کیفیت بانکها در ب

در این . ها پرداختتکنیک تحلیل پوششی داده

بانک در این کشور طی بازه زمانی  50پژوهش تعداد 

، با در نظر گرفتن ورودیهایی شامل 2006تا  1995

-تعداد کارکنان، هزینه هاي کار، تعداد شعب و هزینه

هاي سرمایه و خروجیهایی شامل میزان سپرده ها و 

 15کائو و لیو. ورد ارزیابی قرار گرفتدرآمد بهره م

 اندازه براي هاداده، از روش تحلیل پوششی )2009(

 استفاده تایوان تجاري هاي بانک کارایی گیري

 کارایی گیري اندازهروش  تحقیق این در آنان .کردند

 قرار بررسی مورد کامپیوتري سازيشبیه با را بانک هر

 وجوه فیزیکی، سرمایه پرسنل، تعداد متغیرهاي. دادند

 وام و مدت کوتاه وامهاي ها، سپرده شده، خریداري

 تحقیق این در که هستند متغیري شش بلندمدت هاي

براي تکنیک تحلیل  خروجی و ورودي عنوان به

 .ها در نظر گرفته شده استپوششی داده

هاي متعددي که در مورد با توجه به پژوهش

ها در موسسات کاربرد تکنیک تحلیل پوششی داده

 اشکاالت از مالی صورت گرفته، مشاهده شد که یکی

 دادن دخالت در گیرنده تصمیم ناتوانی این مطالعات

 زمان عامل و همچنین قطعیت و نبود ریسک شرایط

در این راستا در این  .است آمده دست به نتایج در

-هاي بازهپژوهش از دو تکنیک تحلیل پوششی داده

رفع این نقیصه استفاده و از آن  اي براياي و پنجره

براي ارزیابی کارایی مالی بانکهاي پذیرفته شده در 

 .شودبورس اوراق بهادار تهران به کار برده می

  

  ادبیات پژوهش

  کارایی

ترین و در عین حال کلی ترین تعرف از ساده

از دیدگاه . کارایی را پیتر دراکر ارائه کرده است

به طور شایسته و مناسب دارکر کارایی انجام کارها 

طبق مصوبات کمیته حسابرسی عملیاتی  .باشدمی

نسبت : سازمان حسابرسی، کارایی عبارت است از

به منابع ) ستاده(نتایج به دست آمده از عملیات 

عملیات کارا عملیاتی است که ). نهاده(مصرف شده 

را ) ستاده( با استفاده از روشهاي بهینه، حداکثر بازده

از نظر . تأمین کند) نهاده( حداقل منابعبا مصرف 

هاي تولید شده به کارایی نسبت ستاده) 1978(کاتز 

این . باشدها میهاي الزم براي تولید این ستادهنهاده

دو بین کارایی بالقوه و بالفعل مبین این است که یک 

تواند تولید کند اگر بصورت بهینه سازمان چقدر می

یی بالفعل نسبت واقعی در حالیکه کارا. عمل کند
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از  کارایی بالفعل معموال. است هاسطح واقعی نهاده

هر چند گاهی اوقات . کارایی بالقوه کوچکتر است

کارایی از نظر پیرس   .ممکن است بزرگتر باشد

یک سازمان به چه خوبی : بیانگر این مفهوم است که

از منابع خود در راستاي تولید نسبت به بهترین 

قطعی از زمان استفاده کرده است عملکرد در م

را ) راندمان(عریف دیگر کارایی ت. )1385مهرگان، (

یا در . داندنسبت بازده واقعی به بازده استاندارد می

شود به مقدار واقع نسبت مقدار کاري که انجام می

 ).1381ابطحی و کاظمی، (کاري که باید انجام شود 

منابع یا میزان  ي استفاده ازبطور کلی کارایی به نحوه

یعنی به  می باشد،هزینه تحقق یافته براي انجام کار 

چه میزان از منابع و امکانات بنحو صحیح استفاده 

   .شده است

  

  )IDEA(تحلیل پوششی داده هاي بازه اي 

-یکی از تکنیکبه عنوان ها تحلیل پوششی داده

 شود محسوب می 16ناپارامتریکبرنامه ریزي هاي 

که به طور گسترده به منظور ارزیابی کارایی 

هدف . گیرد واحدهاي مشابه مورد استفاده قرار می

این تکنیک دستیابی به کارایی نسبی واحدهاي 

 تصمیم گیري مشابه، که داراي چندین ورودي

مشابه هستند، می ) ستاده(و چندین خروجی ) نهاده(

 m با 17گیريواحد تصمیم nبا فرض اینکه .باشد

خروجی وجود داشته باشد، کارایی  sورودي و 

نسبی هر یک از واحدهاي تصمیم گیري با حل مدل 

چارنز و (برنامه ریزي کسري زیر بدست می آید 

   :)1978همکاران، 

 Max z =  
∑ �����
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 ≤ 1          j

= 1,2,… ,n 
                        u�  ≥ 0,                      r

= 1,2,… ,s 
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به عنوان شاخص واحد تصمیم گیري،  jکه 

j=  1,...,n ؛r ،شاخص خروجیr =  1,...,s  ؛i 

=iشاخص ورودي،  1,2,… ,m ؛y��  مقدار

 ��xام،  jام براي واحد تصمیم گیري  rخروجی 

 �uام،  jام براي واحد تصمیم گیري  iمقدار ورودي 

وزن  �vام؛  rوزن تخصیص داده شده به خروجی 

به عنوان   zام و iتخصیص داده شده به ورودي 

در مدل . امتیاز کارایی واحد تحت ارزیابی می باشد

باال امتیاز کارایی هر واحد تحت بررسی از تقسیم 

مجموع موزون خروجی ها به مجموع موزون 

ورودي ها بدست می آید که این امتیاز کمتر یا 

در صورتی که این . مساوي با عدد یک می باشد

کارا و در صورتی  امتیاز برابر با یک شود آن واحد را

که کمتر از آن مقدار شود آن واحد ناکارا تلقی می 

به دلیل غیرخطی  1از آنجایی که حل مدل . شود

بودن بسیار سخت است، لذا باید مدل فوق را به یک 

  .تبدیل کرد 2مدل برنامه ریزي خطی همانند رابطه 
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y�� −  � v�x�� ≤ 0,
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            j= 1,2,… ,n 

                u� ≥ 0 ,                                               r = 1,2,… ,s 
                v� ≥ 0 ,                                                i= 1,2,… ,m  
 

یک مدل پایه و اولیه براي ارزیابی  2مدل شماره 

اما با توجه . کارایی واحدهاي تصمیم گیري می باشد

به اینکه در محیط واقعی، تصمیم گیرنده با شرایط 

ریسک و عدم قطعیت روبروست، نمی توان مقادیر 

ی دقیق و مطمئنی براي هر یک از ورودي و خروج

ها مشخص نمود و این باعث کاهش اعتبار مدل می 

، الگوي )2005( 18براي رفع این نقیصه وانگ. شود

همان . هاي بازه اي پیشنهاد نمودتحلیل پوششی داده

مشخص است مقادیر ورودیها و  1طور که از جدول 

وانگ و (خروجیها در درون یک بازه قرار دارد 

  ).2005، 19همکاران

  

ها براي مدل  ها و خروجی وروديساختار : 1جدول 

  تحلیل پوششی داده هاي بازه اي
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��x، 1در جدول 
�  ،y��

��xمعرف حد پایین و  �
�  ،

y��
معرف حد باال، به ترتیب براي ستانده ها و نهاده  �

حد پایین بازه . می باشد jگیري ها در واحد تصمیم

معرف کمترین داده و حد باالي آن معرف بیشترین 

ها و داده در دوره مورد بررسی براي هر یک از نهاده

حال . )2002 ،20دیسپوتیز و همکاران(ها هستند ستاده

-حال به منظور محاسبه کارایی واحدهاي تصمیم

گیري در صورتی که به جاي مقادیر دقیق و قطعی، 

بازه اي و غیر دقیق ورودي و خروجی ها در مقادیر 

  .استفاده کرد 3دسترس باشد، باید از رابطه 
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-، واحدهاي تصمیم3با توجه به مدل شماره 

داراي دو نوع کارایی یعنی کارایی حد پایین و  گیري

به منظور محاسبه کارایی . کارایی حد باال می باشند

این حدود باید دو مدل برنامه ریزي کسري براي 

مدل برنامه . تصمیم گیرنده مورد نظر محاسبه گردد

ریزي کسري براي محاسبه حد باالي و پایین واحد 

هاي شماره دلتوان به صورت م تصمیم گیري را می

  .تعریف کرد 5و  4
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       u�,v�  ≥ 0   
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)5(  

  

باید  5و  4به منظور حل مدل غیرخطی شماره 

آن را به یک مدل برنامه ریزي خطی تبدیل کرد که 

 6و  5این تبدیل به صورت مدل هاي شماره 

  . صورت می گیرد
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بدست  5که توسط مدل شماره مقدار کارایی 

آید، بیانگر حد باالي واحد تصمیم گیري مورد می

نظر بوده و مقدار آن کوچکتر یا مساوي یک می 

 6از طرفی مقدار کارایی که توسط مدل شماره . باشد

بدست می آید، بیانگر حد پایین واحد تصمیم گیري 

مورد نظر بوده و مقدار آن باید همواره عددي بزرگتر 

با حل دو مدل برنامه ریزي خطی فوق . صفر باشداز 

گیري، یک بازه براي هر یک از واحدهاي تصمیم

به منظور . کارایی براي هر یک حاصل می گردد

تعیین و سنجش میزان کارایی هر یک از واحدهاي 

استفاده می  9و  8، 7تصمیم گیري از روابط شماره 

  .گردد

  

7(  
E�� = �j∈ J�θ�

� = 1� 

8(  
E� = �j∈ J�θ�

� < 1 and θ�
� = 1� 

9(  
E� = �j∈ J�θ�

� < 1� 

�θبا توجه به روابط باال، در صورتی که 
� = 1 

ام به ازاي همه مقادیر  jگیري باشد، واحد تصمیم

ها کاراست، ولی اگر ها و ستادهموجود در بازه نهاده

θ�
� < 1 and θ�

� = ام  jباشد، واحد تصمیم گیري  1

ها ستادهها و تنها به ازاي مقادیر حد باالي بازه نهاده

�θکارا است و در صورتی که 
� < باشد واحد  1

ام به ازاي هیچ یک از مقادیر موجود  jتصمیم گیري 

در مرحله . در بازه نهاده ها و ستاده ها کارا نمی باشد

نهایی جهت رتبه بندي واحدهاي تصمیم گیري مورد 

 10نظر بر اساس مقدار کارایی آن ها از رابطه 

  .استفاده می شود

)

10(  

MIN�{MAX (DMU�)}

= MIN� �MAX �MAX����θ�
�� − θ�

�,0��   i,j

= 1,2,… ,n 

 
  

اي  هاي پنجره تحلیل پوششی داده -2-2-3

)WDEA(  

ها و در بررسی مدلهاي تحلیل پوششی داده

اندازه گیري واحدهاي تصمیم گیري، هر واحد 

تصمیم گیري فقط در یک زمان مشخص مورد 

واقعی غالبا ولی در مطالعات . گیردارزیابی قرار می

مشاهدات مربوط به واحدهاي تصمیم گیري در طی 

یک دوره زمانی و بصورت داده هاي سري زمانی می 

باشد و این براي وقتی که بخواهیم کارایی واحد 

تصمیم گیري را در طی یک دوره زمانی بررسی 

نموده و تغییرات آن را مشخص کنیم بسیار اهمیت 

توان رفتار نی میدر این حالت با مقایسه وز. دارد

یک واحد تصمیم گیري در یک دوره زمانی را به 

گونه اي که در یک زمان نسبت به زمان دیگر رفتار 
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مزیت این کار این است . متفاوتی دارد، بررسی نمود

که می توان عملکرد یک واحد تصمیم گیري را در 

یک دوره زمانی مشخص و با عملکرد همان واحد 

ر و یا اینکه با واحدهاي در یک دوره زمانی دیگ

براي نمایش . تصمیم گیري دیگر مقایسه نمود

واحد تصمیم  Nفرمولی این مطلب، فرض کنید که 

Tگیرنده در دوره زمانی  → (t= 1,… ,T)  وجود

 sواحد نهاده براي تولید  rدارند و همه آن ها از 

بنابراین، نمونه در . واحد ستانده استفاده می کنند

Tبرگیرنده  × N اهده خواهد بود و یک مشاهده مش

n  در دورهt یعنی ،DMU�
بعدي  rداراي یک بردار  �

�Xاز نهاده ها 
� = (x��

� ,x��
� ,… ,x��

� و همچنین یک   (

�Yبعدي از ستانده ها  sبردار 
� = (Y��

� ,Y��
� ,… ,Y��

�) 

شروع می شود  kکه از زمان (پنجره . باشد  می

1 ≤ k ≤ T  و داراي عرضw (1 ≤ w ≤ T − K) 

Nمشخص می گردد و داراي  �Kبا ) باشد  می × W 

ماتریس نهاده ها و ستانده ها براي . مشاهده است

تحلیل پنجره اي را می توان به ترتیب در بردارهاي 

  ).21،1995اسنجپتا(زیر مشاهده کرد 

X�� = (x�
�,x�

�,… ,x�
�,x���

� ,x���
� ,… ,  

x���
� ,x���

� ,x���
� ,… ,x���

� )  
 

Y�� = (y�
�,y�

�,… ,y�
�,y���

� ,y���
� ,… , 

 y���
� ,y���

� ,y���
� ,… ,y���

� )  
  

�DMUاي ورودي محور براي تحلیل پنجره
� 

تحت فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس به صورت 

  .رابطه زیر تعریف می شود

  

)

11(  

θ�
′ = MIN�,�(θ) 

st: 

− X��λ + θx�
′ ≥ 0 → t= 1,2,… ,T 

− Y��λ − Y�
′ ≥ 0    → t= 1,2,… ,T 

λ� ≥ 0 

  گیري آن اندازهمتغیرهاي پژوهش و  -3

کارایی نسبی با استفاده  ارزیابیاولین گام براي 

، شناسایی متغیرهاي هاهاي تحلیل پوششی دادهاز مدل

عبارتست از  ؛نهاده. نهاده و ستانده مدل می باشند

عاملی که با افزودن یک واحد از آن به سیستم و با 

ثابت فرض کردن سایر شرایط، کارایی کاهش می 

عاملی است که با افزودن یک واحد از  ؛ستانده. یابد

آن به سیستم و با ثابت فرض کردن سایر شرایط، 

 س،یوکدیتز و رپولوسیس( یابدکارایی افزایش می

ها در به کارگیري تکنیک تحلیل پوششی داده). 2010

ها وجود دارد؛ یکی از این بعضی محدودیت

باشد که هر چه تعداد ها براي مثال این میمحدودیت

هاي پایه از قدرت متغیرهاي مسئله بیشتر باشد، مدل

تمایز کمتري میان واحدهاي کارا و غیرکارا 

زمانی که تعداد  برخوردار هستند و همچنین

واحدهاي سازمانی از میزان مشخصی کمتر باشد، 

ها اي تحلیل پوششی دادههاي پایهقدرت تمایز مدل

توجه به  بنابراین با). 1385مهرگان، ( کاهش می یابد

واحد بود  7اینکه تعداد بانکهاي منتخب این پژوهش 

داد و امکان و این تعداد جامعه پژوهش را تشکیل می

افزایش واحدهاي دیگر به این مجموعه نبود، سعی 

شد با کاهش تعداد متغیرهاي ورودي و خروجی 

ها، بر این مسئله فائق هاي تحلیل پوششی دادهمدل

تخاب متغیرهاي ورودي و براي ان بنابراین. آمد

به طوري  خروجی از پرسشنامه استفاده شده است

روش فرآیند تحلیل  بر اساسپرسشنامه  که این

طراحی شده  سلسله مراتبی فازي و مقایسات زوجی

باشد که شامل هفت ورودي و هفت خروجی می و

طیف لیکرت نه بر اساس هفت شاخص ارزیابی و با 

-در نهایت بر اساس وزن. اندتایی نمره گذاري شده

ها با استفاده از هاي بدست آمده براي شاخص
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تکینک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي، از 

هاي کل دارایی ها، سپرده و بدهی به بانکها شاخص

هاي بازده و موسسات به عنوان ورودي و از شاخص

ها به سهامداران، حاشیه سود خالص و بازده دارایی

ها ل هاي تحلیل پوششی دادهعنوان خروجی مد

  .استفاده گردید

  

  پژوهششناسی روش -4

 نظر از و کاربردي حیث هدف از حاضر پژوهش

است و از دو الگوي  ریاضی -توصیفی اجرا شیوه ي

اي و پنجره اي براي هاي بازهتحلیل پوششی داده

ارزیابی کارایی مالی بانک هاي پذیرفته شده در 

روش انجام  .استفاده می شودبورس اوراق بهادار 

اساسی  چندین مرحلهتحقیق حاضر را می توان به 

با بررسی پیشینه و  در مرحله نخست. تفکیک نمود

ها و ستاده هاي مطالعات مرتبط با پژوهش، نهاده

هفت نهاده که متشکل بر  مالی موثر بر ارزیابی بانکها

در  .می باشد، شناسایی گردیدندو هفت ستانده 

کمک نظرات جمعی از خبرگان و با با بعد مرحله 

از تکنیکهاي تصمیم گیري چند معیاره استفاده 

ستانده  سهنهاده و  سه ،موزون شدند و از این میان

ها نهایی براي ورود به مدلهاي تحلیل پوششی داده

ي پس از انتخاب ورودیها و خروجیها .ندانتخاب شد

پایگاه هاي خام مورد نیاز از طریق داده نهایی،

اطالعاتی سازمان بررسی اوراق بهادار گردآوري و 

مدل اولیه  در قالب مدل تحلیل پوششی داده ها

. توسعه یافته و نسبت به حل آن اقدام شده است

جامعه آماري و نمونه این تحقیق کلیه بانکهاي 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بر می 

ي پارسیان، اقتصاد این جامعه شامل بانک ها. گیرد

نوین، کارآفرین، سینا، صادرات، تجارت و ملی می 

ساله از  5یک دوره زمانی  آنقلمرو زمانی  باشد و

-در بر می 1388 اسفند 29لغایت  1384فروردین 

از آنجایی که کلیه بانکهاي پذیرفته شده در این  .گیرد

پژوهش بررسی می شود لذا نمونه تحقیق با جامعه 

و روش نمونه گیري خاصی مد نظر نمی  برابر بوده

نرم الزم به ذکر است که در این پژوهش از . باشد

 هابراي تحلیل داده WinQSPو  Excelافزارهاي 

  . استفاده گردیده است

  

  پژوهشهاي یافته -5

الزم به ذکر است که در این پژوهش براي 

ارزیابی کارایی مالی بانکهاي پذیرفته شده در بورس 

بهادار از رویکرد خروجی محور با فرض اوراق 

-بازدهی متغیر نسبت به مقیاس تحلیل پوششی داده

 لیدل. اي استفاده گردیده استاي و پنجرههاي بازه

مقدار  بانکهامحور آن است که به  یانتخاب خروج

حداکثر از  یشود اما خروج یاز منابع داده م یثابت

 نییدر تع بانکهارو  نیاز ا. شود یها خواسته م آن

 یندارند ول یخود نقش چندان يها يورود زانیم

 صیتخص ي و نحوه ها تیبه فعال شانیها یخروج

رو  نیاز ا. دارد یمختلف بستگ يها منابع به بخش

محور  یخروج يها ها مدل آن یابیارز يبرا

نیز بدین جهت  بازده متغیر به مقیاس. تر است مناسب

شود که دلیلی دال بر بازده ثابت به مقیاس  انتخاب می

بانک هاي موجود در بورس اوراق بهادار در کارکرد 

وجود ندارد و بنابراین الزم است تا مقدار بازده به 

نوع بازده به مقیاس گذاشته شود تا  آزادمقیاس 

ها واحدهاي بانکی در مدلهاي تحلیل پوششی داده

-نتایج برآورد مدل تحلیل پوششی داده .تعیین شود

اي براي بانکهاي منتخب در زمینه ارزیابی هاي بازه

  .شودمشاهده می 2کارایی نسبی مالی در جدول 
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  ايهاي بازهنتایج سنجش کارایی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده: 2جدول 

  رتبه  نوع کارایی  حد پایین  حد باال  DMU  ردیف

  2 61/0 1  پارسیان  1

  3 53/0 917/0  اقتصاد نوین  2

  1 819/0 1  کارآفرین  3

  4 493/0 1  سینا  4

  6 107/0 431/0  صادرات  5

  5 185/0 372/0  تجارت  6

  7 079/0 254/0  ملی  7

  

مشاهده می گردد،  2همان طور که در جدول 

بانک کارآفرین از باالترین کارایی نسبی مالی و بانک 

از . ملی از پایین ترین کارایی نسبی مالی برخوردارند

�θطرفی از آنجایی که 
� = نیست، هیچ یک از  1

بانکهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در 

مل نیستند و به زمینه کارایی مالی، داراي کارایی کا

�θدلیل اینکه 
� < 1 and θ�

� = است، بانک هاي  1

پارسیان، کارآفرین و سینا داراي کارایی بالقوه بوده و 

به شرط استفاده از حداکثر نهاده ها و دستیابی به 

حداکثر ستاده هاي بیان شده براي هر یک، می توانند 

. در زمینه مالی به کارایی بالفعل یا کامل دست یابند

مورد سایر بانک هاي اقتصاد نوین، صادرات، در 

تجارت و ملی با توجه به اینکه حد باالي کارایی آن 

ها کوچکتر از یک است، این بانک ها حتی داراي 

در مرحله بعد از . کارایی بالقوه هم نمی باشند

رویکرد تحلیل پنجره اي براي ارزیابی کارایی مالی 

بهادار  بانک هاي پذیرفته شده در بورس اوراق

براي انجام تحلیل پنجره اي، . استفاده گردید

بانک پذیرفته شده در ) N=7( 7اطالعات مربوط به 

P)ساله  5بورس اوراق بهادار براي یک دوره  = 5) 

براي شروع، تحلیل دوره اي دو . در اختیار است

W)ساله  = بعنوان یک دوره بررسی انتخاب   (2

عنوان یک ب) بانک(هر واحد تصمیم گیري . گردید

واحد تصمیم گیري متفاوت در طی هر سال، براي 

یک دوره دو ساله در ابتداي پنجره قرار گرفت و 

واحد تصمیم  14سپس تجزیه و تحلیل به صورت 

N(گیري براي آن انجام شد  × W = 2 × 7 = 14 .(

سپس پنجره به اندازه یک دوره به جلو شیفت داده 

ه بعدي می شود، و تجزیه و تحلیل براي دوره دو سال

این روند . واحد تصمیم گیري دیگر انجام شد 14و 

به همین صورت ادامه یافته و پنجره هر بار یک دوره 

به جلو شیفت پیدا می کند، تا اینکه در نهایت 

واحد  14چهارمین پنجره و آخرین تحلیل براي 

. تصمیم گیري در یک دوره دو ساله دیگر انجام شد

قابل مشاهده  3 مشخصات این پنجره ها در جدول

  .است
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  مشخصات پنجره هاي این بررسی: 3جدول 

 DMU  1پنجره   DMU  2پنجره   DMU  3پنجره   DMU  4پنجره 

1388  1387  1  1387  1386  1  1386  1385  1  1385  1384  1  

1388  1387  2  1387  1386  2  1386  1385  2  1385  1384  2  

1388  1387  3  1387  1386  3  1386  1385  3  1385  1384  3  

1388  1387  4  1387  1386  4  1386  1385  4  1385  1384  4  

1388  1387  5  1387  1386  5  1386  1385  5  1385  1384  5  

1388  1387  6  1387  1386  6  1386  1385  6  1385  1384  6  

1388  1387  7  1387  1386  7  1386  1385  7  1385  1384  7  

  

 با خطی برنامه ریزي مدل 56 حدود حل از بعد

 مدل نتایج سنجش قید، 15 و تصمیم متغیر شش

 را ايپنجره تحلیل روش اساس بر مالی تعیین کارایی

 که طور همان. مشاهده کرد 4 جدول در توان می

 پنجره معرف سطرها جدول این در شود، مالحظه می

  .باشند می بررسی مورد سالهاي معرف ستونها ها و

   

  

  ايهاي پنجرهنتایج سنجش کارایی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده: 4جدول 

      84  85  86  87  88  پنجرهمیاتگین کارایی هر   رتبه

  

982/0        964/0  1  Window 1  

ان
سی

ار
پ

  

994/0      1  989/0    Window 2 

921/0    842/0  1      Window 3 

692/0  657/0  727/0        Window 4 

  میانگین کارایی هر سال  1  976/0  1  784/0  657/0  897/0  3

  

958/0        916/0  1  Window 1  

ن
وی

د ن
صا

اقت
  

76/0      612/0  908/0    Window 2 

64/0    649/0  631/0      Window 3 

59/0  621/0  56/0        Window 4 

  میانگین کارایی هر سال  1  912/0  62/0  605/0  62/0  737/0  4

  

1        1  1  Window 1  

ن
ری

رآف
کا

  

1      1  1    Window 2 

1    1  1      Window 3 

1  1  1        Window 4 

  کارایی هر سال میانگین  1  1  1  1  1  1  1

  

1        1  1  Window 1  

ینا
س

  

1      1  1    Window 2 

1    1  1      Window 3 

82/0  639/0  1        Window 4 
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      84  85  86  87  88  پنجرهمیاتگین کارایی هر   رتبه

  میانگین کارایی هر سال  1  1  1  1  639/0  955/0  2

  

169/0        173/0  166/0  Window 1  

ت
را

اد
ص

  

153/0      144/0  163/0    Window 2 

306/0    491/0  122/0      Window 3 

408/0  393/0  424/0        Window 4 

  میانگین کارایی هر سال  166/0  168/0  133/0  458/0  393/0  259/0  7

  

426/0        461/0  391/0  Window 1  

ت
ار

ج
ت

  

609/0      774/0  445/0    Window 2 

455/0    426/0  485/0      Window 3 

322/0  319/0  326/0        Window 4 

  میانگین کارایی هر سال  391/0  453/0  629/0  376/0  319/0  453/0  5

  

304/0        201/0  407/0  Window 1  

ی
مل

  

248/0      303/0  193/0    Window 2 

269/0    228/0  21/0      Window 3 

226/0  257/0  196/0        Window 4 

  میانگین کارایی هر سال  407/0  197/0  256/0  262/0  257/0  261/0  6

  

مشخص است بانک  4همان طور که از جدول 

 88و  87، 86، 85، 84کارآفرین براي تمام سال هاي 

در سطح کارایی مالی کامل نسبت به سایر بانک هاي 

میانگین کارایی مالی در دوره . رقیب قرار داشته است

درصد بوده  100مورد بررسی براي بانک کارآفرین 

سایر بانکها در که با توجه به میانگین کارایی مالی 

دوره مورد بررسی، این بانک داراي باالترین رتبه در 

بانک سینا در . میان سایر بانک هاي منتخب می باشد

در سطح کارایی مالی  87و  86، 85، 84سال هاي 

در سطح ناکارآمد  88کامل می باشد ولی براي سال 

میانگین . نسبت به سایر بانکهاي رقیب قرار دارد

بوده که نشان از ناکارامد  955/0سینا کارایی بانک 

بانک پارسیان به . بودن بانک در ارزیابی کلی دارد

، براي تمام سالهاي مالی در 86و  84غیر از سالهاي 

بانک اقتصاد . سطح ناکارآمد نسبت سایرین قرار دارد

، براي سایر سالهاي 84نوین نیز به غیر از سال مالی 

سایر بانکهاي رقیب  مالی در سطح ناکارامد نسبت به

ولی براي سایر بانکهاي صادرات، تجارت . قرار دارد

و ملی براي تمام سالهاي مالی، سطح کارایی مالی آن 

از طرفی با توجه . ها در سطح ناکارآمدي قرار دارد

توان نتایج کارایی مالی بانک  می 4به نتایج جدول 

هاي منتخب را از لحاظ میانگین هر پنجره با هم 

براي بانک کارآفرین براي تمام پنجره . سه کردمقای

ها، میانگین کارایی آن در سطح کارایی کامل قرار 

براي تمام پنجره  4بانک سینا به غیر از پنجره . دارد

بانک هاي . ها در سطح کارایی کامل قرار دارد

پارسیان، اقتصاد نوین، تجارت و ملی روند کاهشی 

براي بانک . ی شودهاي آن دیده مدر میانگین پنجره

هاي آن صادرات نیز روند افزایشی در میانگین پنجره

با توجه به نتایج این جدول رتبه . قابل رویت است

بندي نهایی بانک ها با استفاده از تکنیک تحلیل 

اي به ترتیب بانک هاي هاي پنجرهپوششی داده
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کارآفرین، سینا، پارسیان، اقتصاد نوین، تجارت، ملی 

  .می باشدو صادرات 

  نتیجه گیري و بحث -5

امروزه با توجه به رشد و اهمیت فزاینده 

سازمانها در اجتماع، ارزیابی عملکرد سازمانها و 

مدیران بسیار مورد توجه قرار گرفته است و 

شاخصهاي گوناگونی به عنوان معیار عملکرد مدیران 

کارایی از که شاخص و سازمانها مطرح شده است 

لذا در این پژوهش از  .معیارها می باشداین گونه 

ها به عنوان  تکنیک ناپارامتریک تحلیل پوششی داده

یک ابزار موثر براي ارزیابی کارایی واحدهاي تصمیم 

گیري که داراي چندین ورودي و خروجی مشابه 

این  اشکاالت از اما یکی. هستند استفاده شده است

 شرایط دندخالت دا در گیرنده تصمیم ناتوانی تکنیک

 نتایج در عامل زمان همچنین و قطعیت و نبود ریسک

بنابراین در این پژوهش از دو . است آمده دست به

اي هاي بازه اي و پنجرهتکنیک تحلیل پوششی داده

از این دو . به منظور رفع این نقیصه استفاده گردید

مدل براي ارزیابی کارایی مالی بانک هاي پذیرفته 

با بررسی . ق بهادار استفاده گردیدشده در بورس اورا

پیشینه و مطالعات مرتبط با پژوهش، کمک نظرات 

از تکنیکهاي تصمیم استفاده جمعی از خبرگان و با 

نهایی براي ستانده  سهنهاده و  گیري چند معیاره سه

انتخاب ها ورود به مدلهاي تحلیل پوششی داده

 ي نهایی،پس از انتخاب ورودیها و خروجیها .ندشد

 هاي در قالب مدلو جمع آوري اطالعات مربوطه، 

مدل اولیه اي اي و پنجرهي بازههاتحلیل پوششی داده

نتایج رتبه . توسعه یافته و نسبت به حل آن اقدام شد

بندي نهایی بانکها از نقطه نظر تکنیک تحلیل 

اي به ترتیب بانکهاي کارآفرین، هاي بازهپوششی داده

سینا، تجارت، صادرات و ملی  پارسیان، اقتصاد نوین،

هاي و از نقطه نظر تکنیک تحلیل پوششی داده

اي به ترتیب بانکهاي کارآفرین، سینا، پارسیان، پنجره

. اقتصاد نوین، تجارت، ملی و صادرات می باشد

نقطه مثبت این پژوهش نسبت به سایر تحقیقات 

همکاران  و ، مالهاترا)2004( هالکوس و همکاران

، می )2009(و کائو و لیو ) 2009(یکاردو ، ر)2007(

زمان در  عامل و ریسک شرایط دادن توان در دخالت

ها براي ارزیابی کارایی مدل هاي تحلیل پوششی داده

اینکه  توجه به با. واحدهاي تصمیم گیري دانست

بر  قبل سالهاي عملکرد مالی این بررسی به اطالعات

 دلیل به نکهای نظر گرفتن در با همچنین و می گردد

 لحاظ معیارهاي ارزیابی همه اطالعات، محدودیت

شود با در نظر است، در آینده پیشنهاد می نشده

هاي به روزتر و بیشتري گرفتن ورودي و خروجی

براي مدل، دقت ارزیابی بانکهاي پذیرفته شده در 

همچنین پیشنهاد . بورس اوراق بهادار را افزایش داد

معرفی شده در این پژوهش شود از دو تکنیک می

براي ارزیابی کارایی سایر صنعت ها در بورس به 

  .کار گرفته شود

  

  منابعفهرست 

 ،1381(ابک ب کاظمی،سین؛ حسید ابطحی(، 

پژوهشهاي  موسسه مطالعات و تهران، وري،بهره

 .، چاپ سومبازرگانی

  آذربایجانی، کریم؛ کوهی اصفهانی، مجید

و تحلیل کارایی و  اندازه گیري و تجزیه). 1385(

بهره وري بانکهاي استان اصفهان به روش تحلیل 

پوششی داده ها، مجله دانشکده علوم اداري و 

، 3، شماره 18اقتصاد دانشگاه اصفهان، دوره 

  .45-80صص 
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  اکبري، نعمت اله؛ زاهدي کیوان، مهدي؛ منفردیان

بررسی عملکرد ). 1387(سروستانی، محسن 

سطح کشور  کارایی صنعت دامداري در

، )تحلیل پوششی داده هاي بازه اي: رهیافت(

، شماره 8فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي، دوره 

 .141- 160، صص 3

  حجازي، رضوان؛ انواري رستمی، علی اصغر؛

تحلیل بهره وري کل بانک ). 1387(مقدسی، مینا 

توسعه صادرات ایران و رشد بهره وري شعب 

ده ها، نشریه آن با استفاده از تحلیل پوششی دا

-39، صص 1، شماره 1مدیریت صنعتی، دوره 

50.  

  کارایی و عوامل موثر ). 1385(حسن زاده، علی

بر آن در نظام بانکی ایران، پژوهشی جستارهاي 

  .13-10، صص 7، شماره 4اقتصادي، دوره 

  ،حسین زاده بحرینی، محمد حسین؛ ناجی میدانی

سه مقای). 1387(علی اکبر؛ چمانه گیر، فرشته 

هاي خصوصی و دولتی در کارایی اقتصادي بانک

ها، ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده

، 25، شماره 15فصلنامه دانش و توسعه، دوره 

  .48 -  46صص 

  ،حمیدي، ناصر؛ اکبري شمیرانی، رضا؛ فضلی

شناسایی شعبه هاي ناکاراي بانک ). 1390(صفر 

منظور افزایش  ملت با استفاده از راهبرد ادغام به

کارایی آن، فصلنامه پژوهش هاي مدیریت ایران، 

  .87-103، صص 3، شماره 15دوره 

  ،خواجوي، شکراله؛ غیوري مقدم، علی؛ غفاري

تکنیک تحلیل پوششی داده ). 1389(محمد جواد 

ها مکملی براي تحلیل سنتی نسبت هاي مالی، 

نشریه بررسی هاي حسابداري و حسابرسی، 

  .41-56، صص 60ه ، شمار17دوره 

  ،خواجوي، شکراله؛ سلیمی فرد، علیرضا؛ ربیعه

کاربرد تحلیل پوششی داده ها ). 1384(مسعود 

در تعیین پرتفویی از کاراترین شرکت هاي 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله 

علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 

  .75- 89، صص 2، شماره 22

  ،مهرداد؛ هادي، عبداله؛ توسلی، مجید؛ دادخواه

اندازه گیري کارایی ). 1389(علیمرادي، محمد 

مالی نسبی شرکت هاي فعال در صنایع ساخت 

قطعات خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق 

بهادار تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها 

و بررسی ارتباط آن با بازده سهام، فصلنامه 

-133، صص 8، شماره 2دوره حسابداري مالی، 

113.  

  ،رستمی، محمد رضا؛ قاسمی، جواد؛ اسکندري

ارزیابی عملکرد مالی بانکهاي ). 1390(فرزانه 

به کارگیري (پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

، )در تحلیل پوششی داده ها TOPSISمنطق 

، 8، شماره 4مجله حسابداري مدیریت، دوره 

  . 19-30صص 

  حسین؛ غیوري مقدم، علی ستایش، محمد

تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح ). 1388(

صنایع با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده 

، 1ها، مجله پژوهش هاي حسابداري مالی، دوره 

 .33-52، صص 2و  1شماره 

  ،طلوعی اشلقی، عباس؛ رهنماي رود پشتی

استفاده از ). 1389(فریدون؛ عبدالوند، کاوه 

به منظور ارائه  TOPSIS-DEAرکیبی تکنیک ت

رویکردي در جهت ارزیابی چند دوره اي 

شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

، شماره 3تهران، مجله حسابداري مدیریت، دوره 

  .105- 119، صص 4
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  عالم تبریز، اکبر؛ رجبی پور میبدي، علیرضا؛

بررسی کارکرد تکنیک ). 1388(زارعیان، محمد 

فازي در بهبود سنجش کارایی بانک ها  تاپسیس

، نشریه مدیریت DEAبا استفاده از تکنیک 

  .99 -118، صص 3، شماره 1صنعتی، دوره 

  ،کریمی، فرزاد؛ پیراسته، حسین؛ زاهدي کیوان

 با گندم زراعت کارایی تعیین). 1387(مهدي 

 از استفاده ریسک با و زمان دو عامل به توجه

 و تحلیل اي بازه هاي داده پوششی تحلیل

اي، فصلنامه اقتصاد  پنجره هاي داده پوششی

، صص 64، شماره 16کشاورزي و توسعه، دوره 

159-139. 
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