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  مقدمه ۱
ای در تخصیص منابع، رشد اقتصادی و  کننده مؤسسات مالی نقش بسیار مهم و تعیین

برای هر  رای ترقی و حمایت از رشد اقتصادیهای مالی کارا ب وجود شرکتایجاد شغل دارند. 
صنعت بانکداری یکی  ،). همچنین۲۰۱۲، ۱کشوری الزم است (روغنیان، راسلی و قیصری

در . ای در دارایی و ثروت کشورها دارد ترین صنایع در جهان است و سهم عمده پیچیده
 ایجادهای خدمات مالی این کشور  وسیله بخش هدرصد تولید ناخالص داخلی ب ۲۵انگلستان 

  ). ۲۰۱۱، ۲شود (پارادی، روت و ژو می
دلیل  های مالی در هر کشوری هستند که به شرکت ترین مهمازجمله  ها بانک

سرعت طی دو دهه گذشته گسترش  شدن و آزادسازی بانکداری جهانی، به المللی بین
 پژوهشگرانها و  رقابتی، بسیاری از مسئوالن بانکاند. برای مقابله با این محیط  یافته

اند (هوآنگ، چیو،  ها تالش کرده  بهبود عملکرد بانک جهتهایی  دانشگاهی برای یافتن راه
های خارجی و داخلی و ارائه خدمات و محصوالت  ). با افزایش رقابت۲۰۱۲، ۳لین و لیو

ملکرد شعب به منظور ماندن در ها در صنعت بانکداری، نیاز جدی به بهبود ع متنوع بانک
های اخیر، ادبیات مدیریتی و آکادمیک توجه روزافزونی به مسئله  رقابت وجود دارد. در دهه

گیری،  به انگیزش پرسنل، پشتیبانی از تصمیم، زیرا گیری عملکرد سازمان داشته است اندازه
شود  میمنجر نگی بهبود در یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و افزایش ارتباطات و هماه

سازی  و جهانی فنّاوری). ازطرفی، پیشرفت در ۲۰۰۹، ٤(چیسا، فراتینی، الزاروتی و مانزینی
افزایش  برابرها را در  خدمات مالی و همچنین حذف نظارت دولت از صنعت بانکداری، بانک

  پذیر کرده است.  فشار رقابتی، آسیب
ها  یکی از بهترین راه ارزیابی عملکرد بود عملکرد بوده وهدف اصلی هر سازمان مالی به

عنوان معیار  های گوناگونی به . امروزه شاخصستا هانابرای بهبود عملیاتی در سازم
این معیارها  ترین مهموری از  ، اثربخشی و بهرهکاراییکه  اند مطرح شده هاناعملکرد سازم

و درست اثربخشی، انجام کارهای ؛ ، انجام درست کارهاکارایی ،. طبق تعریفهستند
 ،و اثربخشی است و هر دو مقوله را دربردارد. به عبارت دیگر کاراییوری، ترکیبی از  بهره

                                                                                                                                
1 Roghanian, Rasli & Gheysari 
2 Paradi, Rouatt & Zhu 
3 Huang, Chiu, Lin & Liu 
4 Chiesa, Frattini, Lazzarotti & Manzini 
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های یک سازمان را نسبت به اهداف و  وری، سنجش و ارزیابی بازده و نتایج فعالیت بهره
رجردی، حجم منابع مصرفی درپی خواهد داشت (آذر، زارعی محمودآبادی و طحاری مه

عنوان  به بوده، همزمان) طور بهو اثربخشی ( کاراییوری که ترکیبی از  بهره ،). بنابراین۱۳۹۱
 ،. البتهاستها در این محیط رقابتی مطرح  عامل کلیدی در موفقیت و رشد و توسعه بانک

باال و اثربخشی پایین  کارایینشان داده شده است، فعالیت با  ۱طور که در شکل  همان
پایین و اثربخشی باال موجب رشد غیرسودآور  کاراییدوام و فعالیت با  سودآوری بیباعث 
ها را قادر به دستیابی  و اثربخشی در سطح باال، بانک کاراییشود و دستیابی همزمان به  می

  ). ۲۰۰۶، ۱به مزیت رقابتی، توسعه پایدار و سودآوری بادوام خواهد کرد (موزاس

  
  و اثربخشی کاراییتأثیر سطوح متفاوت  .۱ شکل

ها  ) شاخص۲۰۰۲، ۲های مالی (چیسر و تمت نسبت نظیرهای متعددی  تکنیک
برای  )۱۹۸۲، ٤) و تحلیل رگرسیون (مارفی و ارگلر۱۹۹۸، ۳(کوئیلی، پراسادا، ادانل و بیتس

مرسوم، های  این درحالیست که تکنیک .اند ها استفاده شده ارزیابی عملکرد شعب بانک
را برای نمایش ماهیت پیچیده و فزاینده  آنهاهای ذاتی بسیار زیادی دارند که  محدودیت

                                                                                                                                
1 Mouzas 
2 Schweser & Temte 
3 Coelli, Prasada, O’Donnell, & Battese 
4 Murphy & Orgler 
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های مالی مرسوم امکان  تحلیل نسبت ،کند. برای مثال بانکداری شعب نامناسب می
عینی و در یک امتیاز عملکرد را ندارند و استفاده از  صورت بههای مستقل ترکیبی  ارزیابی
ها  ای بسیار سخت است. یک شعبه ممکن است در برخی نسبت ف مقایسهبرای اهدا آنها

وضعیت  بارهها ضعیف باشد و این باعث سختی قضاوت در قوی و در برخی دیگر از نسبت
ترکیب ساده این نتایج با هم نیز ممکن است موجب  ،شود. همچنین عملکردی آن شعبه می

ها، تحلیل  برای ارزیابی عملکرد بانک کننده یا اشتباه شود. روش دیگر های گمراه شاخص
. تحلیل رگرسیون یک روش پارامتریک است که به یک مدل تولید کلی استرگرسیون 

تحلیل رگرسیون یک روش تمایل مرکزی است و فقط  ،شده نیاز دارد. همچنین تعیین
(پارادی و  استستانده  تک- نهاده ستانده یا چند چند-نهاده های تک مناسب سیستم

  ).۲۰۱۱ران، همکا
ر رویکرد جامعی است که برای ارزیابی عملکرد د (DEA) ۱ها تحلیل پوششی داده

ها و  دلیل وجود ورودی عمدتًا به محبوبیت این روش و صنعت بانکداری پذیرفته شده است
ها  های چندگانه در این مدل و تناسب آن برای بررسی روابط غیرخطی در تحلیل خروجی
 DEAبانک بر طبق مدل  کارایی). پژوهش در ۲۰۱۱، ۲(چانگ، لین، کائو و لیو است

فوکویاما و وبر،  ؛۲۰۰۹a ، ٤فوکویاما و وبر ؛۲۰۰۹، ۳(دریک، هال و سیمپر .بسیار رایج است
۲۰۰۹b۲۰۰۹، ٦لیو و ۲۰۱۰فوکویاما و وبر،  ؛۱۹۹۷، ٥برگر و هامفری ؛(  

عمل  ۷جعبه سیاه صورت بهها  کرد بانکاستفاده در ارزیابی عمل مورد DEAهای  مدل
وری، با این فرض  هایی از قبیل فنی، هزینه، بازده سود و بهره کنند. عملکرد در زمینه می

ها تولید شوند (آلی، گرابوسکی،  تا خروجی گردند میها مصرف  شوند که ورودی محاسبه می
چو، حسن، لوزانو و  ؛۲۰۰۶، ۹چان و لیو ؛۱۹۹۱برگر و هامفری،  ؛۱۹۹۰، ۸پاسورکا و رانگان

                                                                                                                                
1 data envelopment analysis 
2 Chang, Lin, Cao, & Lu 
3 Drake, Hall, & Simper 
4 Fukuyama & Weber 
5 Berger   & Humphrey 
6 Liu 
7 black box 
8 Aly, Grabowski, Pasurka & Rangan 
9 Chan & Liu 
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آلیستر و  مک ؛۱۹۹۳، ۳گرابوسکی، رانگان و رضوانیان ؛۱۹۹۰، ۲فریر و الول ؛۲۰۰۲، ۱شن
فنی،  کاراییها به  بانک کاراییمنظور کشف منابع ناکارآمدی،  ). به۱۹۹۳، ٤مک منوس

ال و تیلر، تامسون، تر، ۱۹۹۶، ٥تخصیصی تجزیه شد (میلر و نوالس کاراییمقیاس و  کارایی
). پس از آن، ۱۹۹۷، ۷من، دارماپاال، گونزالز و ترالتامسون، برینک ،۱۹۹۷، ٦دارماپاال
همزمان در  طور بهکه امکان کاهش ورودی و افزایش خروجی را  DEAهای غیرشعاعی  مدل

  .واقع شدند گرفتند، مورد توجه نظر می
را برای  SBM۹مدل  )۲۰۰۶( ، هال و سیمپر) و همچنین دریک۲۰۰۹( ۸چیو و چن

طور  را کشف کردند. اما همان کارایی برکار گرفتند و تأثیرات داخلی  بانک به کاراییبرآورد 
گیری  که اشاره شد عیب عمده این روش همچنان باقی است، اینکه درون واحدهای تصمیم

گیرد و فقط به  صورت نمی هاآنهیچ بررسی درون  ،ماند جعبه سیاه باقی می صورت به
 کارایی تواند منبع عدم مدیر واحد نمی ،شود. درنتیجه های مدل نگاه می و خروجی ها ورودی

برد که کارا است یا خیر؟  را در درون واحد خود تشخیص دهد و تنها به این نکته پی می
  ). ۲۰۰۴، ۱۰(لوئیس و سکسون

 درواقعها در نظر گرفته نشود، فرایندگیری عملکرد، عملکرد زیر اگر در اندازه ،بنابراین
یک تخمین ظاهری از کیفیت عملکرد صورت گرفته است. در رویکرد جعبه سیاه، تأثیرات 

 وتحلیل تجزیهمنظور  شود. به روی ناکارآمدی از طریق عوامل داخلی و خارجی بررسی می
 کاراییساختارمند،  صورت به، برخی مطالعات کاراییهای فرعی و منبع نافرایندعملکرد 

  ).۲۰۱۲تجزیه کردند (هوآنگ و همکاران،  جزئیهای  کاراییکلی را به 

                                                                                                                                
1 Chou, Hasan, Lozano & Shen 
2 Ferrier & Lovell 
3 Grabowski, Rangan & Rezvanian 
4 McAllister & McManus 
5 Miller & Noulas 
6 Taylor, Thompson, Thrall & Dharmapala 
7 Thompson, Brinkmann, Dharmapala, Gonzalez & Thrall 
8 Chiu & Chen 
9 Slacks-Based Measure (SBM) 
10 Lewis & Sexton 
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های  هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی دادهبنابراین 
در ارزیابی عملکرد (یعنی  DEAهای سنتی  ) نقطه ضعف مدلNDEA( ۱ای شبکه
گیری  دازههای داخلی) را مرتفع ساخته و مدل انفرایندتوجه به مراحل میانجی و  عدم

وری شعب بانک را طراحی کند و سپس با استفاده از مدل  ، اثربخشی و بهرهکارایی
استان   های وری شعب یکی از بانک بهره کل ، اثربخشی و درکارایی، همزمان پیشنهادی

  گیالن را بسنجد. 
ها و های تحلیل پوششی دادهتکنیک ۲که در بخش  استمقاله بدین صورت چهارچوب 

به شرح  ۳خالصه شرح داده خواهد شد. بخش  صورت بهای  های شبکه وششی دادهتحلیل پ
به  ۵، در بخش شناسی پژوهشروش ۴پردازد. در بخش  مختصری از پیشینه پژوهش می

در  های استان گیالن و سرانجامشعبه یکی از بانک ۱۸کارگیری مدل پیشنهادی در ارزیابی 
  شود. ارائه میگیری پژوهش بندی و نتیجهجمع ۶بخش 

  ادبیات پژوهش ۲
  ها تحلیل پوششی داده ۱ . ۲

نسبی  کاراییهای پرکاربرد در زمینه سنجش  یکی از روشها  تحلیل پوششی داده
 است که یکسان های خروجی و ها با ورودی همگن گیری ای از واحدهای تصمیم مجموعه
ک روش ناپارامتریک گردید. این تکنیک، ی معرفی )۱۹۷۸( ۲و رودز کوپر چارنز، توسط

یک  DEAاست. از لحاظ ریاضی،  کاراییبرای مقایسه واحدها نسبت به مرز  کاراییتحلیل 
را بر اساس ناحیه امکان  DMUهر  کاراییریزی خطی است که  متدولوژی مبتنی بر برنامه

توجه آن،  شود و مزیت قابل ها تعیین میDMUوسیله همه  کند که به تولید محاسبه می
آوردن  دست نیاز آن به تعیین مشخصات پارامتریک (همچون تابع تولید) برای به عدم

واحد  n). با فرض اینکه ۲۰۱۰، ۳است (سیریوپولوس و تزیوکیدیس کاراییامتیازات 
نسبی هر یک از واحدهای  کاراییخروجی وجود داشته باشد،  sورودی و  mگیری با  تصمیم
آید (زارعی محمودآبادی،  دست می به ۱ رابطه سریریزی ک گیری با حل مدل برنامه تصمیم

  ). ۱۳۹۲طحاری مهرجردی و محبی، 
                                                                                                                                
1 Network DEA (NDEA)   
2 Charnes, Cooper & Rhodes 
3 Siriopoulos & Tziogkidis 
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ارائه شد، رشد مداومی در کاربردهای آن وجود داشته  DEAاز زمانی که مدل اولیه 
های در حال رشد علم مدیریت و تحقیق  ترین رشته عنوان یکی از سریع به ،است. همچنین

بخش خصوصی و دولتی  یآنهاسازم کاراییو از آن به منظور ارزیابی  استدر عملیات 
  ).۲۰۱۰، ۱سلیبیگلیوشود (بال، ارکسیو و  استفاده می

این مدل و کاربردها و فرضیات آن  دربارههای بسیاری  پژوهش  DEAبا معرفی مدل 
محور  محور یا خروجی حسب ورودیهایی بر عمل آمد و بر اساس فرضیات متفاوت، مدل به

محور، یک  بودن و نیز بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس ارائه گردید. در یک مدل ورودی
های  ها بدون افزایش ورودی ر صورتی ناکاراست که امکان کاهش هر یک از ورودیواحد د

ها بدون  کاهش نهاده ،ها وجود داشته باشد. در این حالت دیگر یا کاهش هر یک از خروجی
پذیر است. در یک مدل  ها تا رسیدن به واحدی بر مرز کارا امکان کاهش ستانده

ها بدون  ست که امکان افزایش هر یک از خروجیصورتی ناکارامحور، یک واحد در خروجی
های دیگر وجود داشته باشد. در این مدل افزایش  افزایش یک ورودی یا کاهش خروجی

پذیر است (صالحی  های بیشتر، امکان ها تا رسیدن به مرز کارا بدون جذب نهاده ستانده
  ). ۱۳۸۸زاده،  صدقیانی، امیری، رضوی، هاشمی و حبیب

ها،  بازگشت به مقیاس ثابت این است که با تغییر یک واحد در ورودیمنظور از 
شیب تابع تولید در این مدل ثابت  ،درواقعکنند.  می ها نیز با نسبت ثابت تغییر خروجی
ها همان  بازده به مقیاس ثابت بدان معنا است که هر مضربی از ورودی ،دیگر عبارت است. به

د و بازده به مقیاس متغیر بدین معنی است که هر کن ها را تولید می مضرب از خروجی
کند (جعفریان مقدم و  کمتر از آن و یا بیشتر از آن را تولید میمضربی ها  مضربی از ورودی

  ).۱۳۸۹قصیری، 

                                                                                                                                
1 Bal, Orkcu & Celebioglu 
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  ای های شبکه تحلیل پوششی داده ۲ . ۲
ی ا های میانجی در مجموعه ها و خروجی ای که مراحل مختلف تولید با ورودی ساختار شبکه

) معرفی شد و در ادامه ۱۹۹۱( ۱کند، اولین بار توسط فیر ها را به هم متصل میفراینداز 
؛ فیر و ۱۹۹۶b؛ فیر و گراسکوف، ۱۹۹۶a، ۲بسط و گسترش یافت (فیر و گراسکوف

؛ تن و تسوتسویی، ۲۰۰۹، ٤؛ تن و تسوتسویی۱۹۹۵، ۳؛ فیر و ویتاکر۲۰۰۰گراسکوف، 
های مختلف تولیدی را در مدل تحلیل فرایندبط بین ) روا۲۰۰۰). فیر و گراسکوف (۲۰۱۰

توان ساختار بیشتری به  موجب آن می ) بنا نهادند که بهNDEAای ( های شبکه پوششی داده
مدل اضافه کرد تا برای کاربردهای خاص تناسب بیشتری داشته باشد. هنگامی که این 

های خاص  و راهنمایی کاراییخصوص منابع ناشود بصیرتی در روابط برقرار شد، باعث می
فراهم شود  هاآن  DMU کاراییبرای بهبود  هاآنمنظور کمک به  برای مدیران واحدها به

  ). ۲۰۰۸، ٥(یو
های یک فرایندهر کدام از زیر کاراییکلی سازمان و  کاراییای،  شبکه DEAهای  مدل

کلی با  کاراییند تا ده اجازه می ها ، این مدلهمچنینکنند.  گیری می سازمان را اندازه
های  ها تجزیه شود. در مدلفرایند کاراییسازمان و  کاراییاستفاده از ارتباطات ریاضی بین 

NDEA ،ای کمک گرفته شده  ها، از ساختار شبکه ساختار سلسله مراتبی فعالیت بجای
تر  جزئی DMUاز دو یا چند  DMUای، هر  شبکه DEA). در ۲۰۱۰، ٦است (هسیه و لین

شده  مصرف شده و خروجی تولید جزئی DMUتشکیل شده است. هر منبع توسط یک 
آخر  جزئی DMUتا اینکه خروجی نهایی از  ،شود بعد می جزئی DMUعنوان ورودی وارد  به

ای نمایش  های شبکه ها در تحلیل پوششی دادهDMUنمایی از  ۲خارج شود. شکل 
  ).۲۰۱۱، ۷دهد (هلد و لوئیس می

                                                                                                                                
1 Färe 
2 Grosskopf 
3  Whittaker 
4  Tone & Tsutsui 
5  Yu 
6 Hsieh & Lin 
7 Holod & Lewis 
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  ای های شبکه ها در تحلیل پوششی دادهDMUمای داخلی از ن .۲شکل 

  پیشینه پژوهش ۳
جمله در های مختلف از در حوزه DEAهای متعددی از کاربرد تکنیک  تاکنون پژوهش

اشاره  نهاآ ترین مهمصنعت بانکداری صورت گرفته است که در ادامه به چند مورد از 
  شود.  می

وری کل بانک توسعه صادرات ایران و  ) بهره۱۳۸۷( مقدسی ، انواری رستمی وحجازی
. دادندها مورد بررسی قرار  را با استفاده از تحلیل پوششی داده وری شعب آن تغییرات بهره

(سنجه مبتنی بر متغیرهای کمکی) برای  SBMبندی کامل  در این پژوهش از مدل رتبه
گیری رشد  ندازهبرای ا ۱وری مالمکوئیست شاخص بهرهوری کل بانک و از  تحلیل بهره

از  SBMاستفاده گردیده است. در مدل  ۱۳۸۴تا  ۱۳۷۳های  وری شعب طی سال بهره
الوصول، منابع مالی قابل استفاده جهت اعطای متغیرهای هزینه مطالبات مشکوک

عنوان خروجی  عنوان ورودی و از متغیر تسهیالت اعطایی به تسهیالت و تعداد کارکنان به
در مدل مالمکوئیست از متغیرهای تعداد کارکنان، سود و  ،همچنین .است استفاده شده

                                                                                                                                
1 Malmquist 

DMU 

DMU  

ورودی های
چندگانه

خروجی های چندگانه

محصوالت
چندگانه
میانجی

محصوالت
چندگانه
میانجی

سایر
DMUهای

جزئی

سایر
DMUهای

جزئی
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عنوان ورودی و از متغیرهای تسهیالت  های اداری و پرسنلی بهکارمزد پرداختی و هزینه
عنوان متغیرهای  زا بههای هزینههای بدون هزینه و سپردهاعطایی، کارمزد دریافتی، سپرده

  خروجی استفاده شده است. 
منظور ارزیابی  شعبه بانک در یونان را به ۵۸ ،)۲۰۰۸( ۱س، گالولی و کریاکوپولوسنوال
 DEAهزینه با استفاده از تکنیک  کاراییهزینه شعب و همچنین بررسی اثر اندازه بر  کارایی

های های کارکنان و سایر هزینهمورد تحلیل قرار دادند و بدین منظور از متغیرهای هزینه
عنوان خروجی  مالی به تورودی و از متغیرهای سپرده، وام و محصوال عنوان عملیاتی به

  تحلیل استفاده کردند. 
های یونانی  بانک کارایی)، در پژوهش دیگری به بررسی ۲۰۰۴( ۲هالکاس و ساالموریس

 DEAهای مالی و با به کارگیری مدل  با استفاده از نسبت ۱۹۹۹-۱۹۹۷های  طی سال
های مالی  گسترده نسبت وتحلیل تجزیهپرداختند. در این مطالعه، نتایج حاصل با نتایج 

 وتحلیل تجزیهتواند در کنار  می DEAدهد مدل  مورد مقایسه قرار گرفت که نشان می
  کار رود. برای ارزیابی عملکرد سازمان به آنهاعنوان مکمل  ها به نسبت

ای را بر ارزیابی عملکرد در  عملیاتی شبکههای  ) اثر سیستم۲۰۱۰( ۳کائو و هوآنگ
به این نتیجه رسیدند که اطالعات بسیار بیشتری در  آنهاصنعت بانکداری بررسی کردند. 

  دست آورد.  توان به ها می نسبت به سایر روش NDEAاز طریق روش  کاراییمورد منابع نا
ورد بررسی قرار دادند. شعبه بانک در کشور پرتغال را م ۱۴۴)، ۲۰۰۵( ٤کامانو و دایسون

تحت سناریوهای  DEAهزینه در مدل  کاراییدر این مطالعه بهبود ارزیابی  آنهاهدف 
بدین منظور متغیرهای تعداد شعب، تعداد مدیران، تعداد  .قطعیت ارزش و قیمت بود عدم

اد عنوان ورودی و تعد های عملیاتی بهدارها و هزینهکارکنان اداری و تجاری، تعداد تحویل
  عنوان خروجی تحلیل انتخاب شدند.  معامالت خدماتی به

  DEAمدل از قرضه شرکتی اسناد ارزیابی منظور به )۲۰۰۷( ٥مالهاترا، مالهاترا و راسل
عنوان خروجی  نسبت مالی را به ۶عنوان ورودی و  نسبت مالی را به دو آنها استفاده کردند.

 که بود بر این خروجی و ورودی های نسبتآن انتخاب کردند. دیدگاه محققان در انتخاب 
                                                                                                                                
1 Noulas, Glaveli   & Kiriakopoulos 
2 Halkos & Salamouris 
3 Kao & Hwang 
4 Camanho   & Dyson 
5 Malhotra, Malhotra & Russel 
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دهند.  نشان می بهتر فرع بدهی و اصل برای پرداخت را گیرنده مالی قرض ها توان نسبت این
 آنهامورد از  ۸ که نتایج، بود شرکت ۳۴) مورد بررسی DMUگیری ( تعداد واحدهای تصمیم

  داد.  نشان می کاراتر ها به بقیه شرکت نسبت بدهی فرع و اصل توان پرداخت لحاظ را از
 ۲۰۰۴وری در بخش بانکی کشور هند طی دوره فنی و رشد بهره کاراییمنظور بررسی  به

های نیروی کار، با ورودی DEA) از مدل ۲۰۱۴( ۱فوجی، ماناجی و ماتوسک ،۲۰۱۱تا 
های های مشتریان و وامشده، وام های کسبهای داراییهای ثابت و خروجیسپرده و دارایی

  شده) استفاده کردند. (سوخت بد
ها حتی با وری بانک) به منظور توسعه شاخص تغییر بهره۲۰۱۰( ۲پرتال و تاناسولیس

شعبه بانک در کشور پرتغال را مورد بررسی قرار دادند و از مدل  ۵۷های منفی، وجود داده
DEA ورودی و تعداد تراکنش،  عنوان بهبها  های تعداد کارکنان و میزان اجارهبا ورودی

ها، حجم وام و ها، حجم سپردههای جاری، حجم سایر حسابتعداد مشتری، حجم حساب
  عنوان خروجی استفاده کردند.  اعتبارات به
ها در برزیل با استفاده از تکنیک  به ارزیابی مدیریت کیفیت بانک )۲۰۰۶( ۳گونسالز

DEA  تا  ۱۹۹۵کشور طی بازه زمانی نک در این با ۵۰پرداخته است. در این پژوهش، تعداد
های کار، تعداد شعب و  هایی شامل تعداد کارکنان، هزینه گرفتن ورودیبا درنظر ۲۰۰۶
ها و درآمد بهره، مورد ارزیابی قرار  هایی شامل میزان سپرده های سرمایه و خروجی هزینه

  گرفت. 
های تجاری تایوان  بانک کاراییگیری  اندازه برای DEAاز روش  )۲۰۰۹کائو و لیو (

سازی  با شبیه را هر بانک کارایی گیری پژوهش روش اندازه این در آنان کردند. استفاده
شده،  وجوه خریداری فیزیکی، سرمایه پرسنل، قرار دادند. تعداد بررسی مورد ای رایانه
 نوانع پژوهش به این در که بودند متغیری بلندمدت شش مدت و کوتاه های ها، وام سپرده

  درنظر گرفته شدند.  DEAخروجی تکنیک  ورودی و
 کاراییای برای ارزیابی  جمعی دومرحله DEA) از مدل ۲۰۱۴( ٤وانگ، هوآنگ، ۇو و لیو

 )۱عبارت بودند از:  آنهاهای پژوهش  یافته ترین مهمهای تجاری چین استفاده کردند.  بانک

                                                                                                                                
1 Fujii, Managi   & Matousek 
2 Portela   & Thanassoulis 
3 Goncalves 
4 Wang, Huang, Wu & Liu 
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کلی  کارایی )۲است و  DEAهای مرسوم  ای بسیار مؤثرتر از مدل دومرحله DEAمدل 
  .دلیل اصالحات بهبود یافته است بانکداری چین در طول دوره پژوهش به نظام

  شناسی پژوهش روش ۴
وری  و اثربخشی و در کل بهره کارایییکی از اهداف این پژوهش، ایجاد ارتباط بین سطوح 

ساس متغیرهای پژوهش انتخاب و بر این ا استهای پرسنل و اداری  وسیله هزینه ها به بانک
شوند  های متوالی مولد در نظر گرفته میفرایندسری  یک عنوان بهها  اند. بنابراین؛ بانک شده

با توجه به  ،منظور کنند. بدین که منابع انسانی و فیزیکی را به منافع مالی تبدیل می
 ۲۵وع (شامل شده در این حوزه و مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان موض های انجام پژوهش

ها و اساتید دانشگاهی مسلط بر موضوع)، مدل مفهومی این پژوهش به  نفر از مدیران بانک
ها را تشکیل  ورودی  تعداد پرسنل و مقدار دارایی ،اول  این صورت استخراج شد که در مرحله

شوند و  میمنجر های عمومی و اداری  های پرسنل و هزینه ترتیب به هزینه دهند که به می
نظرگرفتن این مرحله، حداقل هدف از در  شوند. معیارهای میانجی در نظر گرفته می عنوان به

های ساالنه  کردن منابع مالی و انسانی مورد نیاز برای دستیابی به سطح معینی از هزینه
این  ،. در مرحله دوم یعنی مرحله اثربخشیاستشعب  کاراییمحاسبه   است که مرحله

ها یعنی درآمد  یک وسیله برای ایجاد دو خروجی بسیار مهم بانک عنوان هبهای ساالنه  هزینه
ای ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری که در  شبکه فرایندشوند.  کل و سپرده کل، مصرف می

  .است ۳شکل  صورت به ،این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است

  
  ای ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری شبکه فرایند .۳شکل 

 ۱مرحله 
 کارآیی

 ۲مرحله 
 اثربخشی

= ۱, ۲, … ,  

 تعداد پرسنل
 دارایی

های پرسنلهزینه
 های عمومی و  اداریهزینه

= ۱, ۲, … ,  

کلدرآمد
 سپرده کل

= ۱, ۲, … ,  
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متغیرهای میانجی موضوع رایج  برای، تعارض بالقوه بین دو مرحله ۳با توجه به شکل 
هایش را  اولین مرحله ممکن است خروجی ،. به عبارت دیگرمطرح استها  در این مدل

شود  مرحله دوم می کاراییکه این عمل موجب کاهش  درحالی ،افزایش دهد تا کارا شود
مرسوم و به  DEAهای  متفاوت از مدل طور به ،). بنابراین۲۰۱۰، ۱(کوک، لیانگ و ژو

) ۲۰۰۸( ۲، کوک و ژوای، در ابتدا مدل لیانگ ای دومرحله شبکه DEAظور معرفی مدل من
  شود.  مطرح می

) فرض شده است که = ۱, ۲, … , از ) است. (معیار میانجی  دارای  (
و  ،  . همچنینهستند   های نهایی و خروجی  های اولیه ورودی ،طرف دیگر

ای بر اساس  ای دومرحله شبکه DEAنظر بگیرید. مدل یرها درهای غیرمنفی متغ را وزن 
 ۰ آنکه در )، ۲۰۰۸نگ، کوک و ژو، (لیا است ۲رابطه  صورت بهریزی خطی  برنامه
مراحل اول و دوم  کارایی ،همچنین است. ۰ای برای  دومرحله فرایندکلی  کارایی

را برای  ۴توان رابطه  همچنین با توجه به مدل اصلی، می آیند. به دست می ۳رابطه  صورت به
  کارایی مراحل اول و دوم نوشت.

وری است که  همان بهره ۰ مدل مفهومی پژوهش،و  این مطالببا توجه به 
۰ترکیبی از کارایی و اثربخشی است و 
۰همان کارایی و  ۱

واحد تحت  همان اثربخشی ۲
  .استررسی ب

  نتایج تجربی ۵
های استان گیالن در  گانه یکی از بانک۱۸مدل پیشنهادی فوق برای ارزیابی عملکرد شعب 

ای از  اطالعات خالصه ۱کار گرفته شد. جدول  وری) به ، اثربخشی و بهرهکاراییسه حوزه (
مثبت و نتایج آزمون همبستگی بیانگر رابطه  ،دهد. همچنین مقادیر متغیرها را نشان می

  .استهای مدل  ها با خروجی دار بین هر یک از ورودی معنی
  

                                                                                                                                
1 Cook, Liang & Zhu 
2 Liang, Cook & Zhu 
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  ۱جدول 
  ه اطالعات شعبخالص

  متغیرها  حداقل  حداکثر  میانگین  انحراف معیار
  تعداد پرسنل (نفر)  ۴  ۸  ۵٫۱۱۱  ۱٫۰۲۳

  دارایی  ۹۹۸۲۶  ۳۳۳۱۳۲  ۱۷۳۰۷۶٫۶۱۱  ۶۷۰۵۳٫۰۰۲
  های پرسنل هزینه  ۵۸۹  ۱۳۲۶  ۸۳۶٫۵۵۶  ۱۹۱٫۴۴۷
  های عمومی و اداری هزینه  ۸۰۱  ۲۵۴۴  ۱۲۷۴٫۰۵۶  ۴۶۰٫۸۸۸
  درآمد کل  ۵۲۵۴  ۱۴۴۸۴  ۸۳۵۴٫۵۵۶  ۲۹۸۰٫۷۸۲
  سپرده کل  ۴۲۱۶۰  ۲۱۰۲۹۰  ۹۵۸۵۰٫۱۱۱  ۴۰۵۱۶٫۷۰۱

  است.اطالعات به میلیون ریال گزارش شده  یادداشت. 

 ۰٫۰۰۰۰۰۱ شدن وزن متغیرها از حد پایینجلوگیری از صفر منظور بهدر این پژوهش 
استفاده شده است. با اجرای مدل پیشنهادی برای ارزیابی  و  ، برای متغیرهای 

، اثربخشی و کاراییآمده از مدل و نتایج ارزیابی  دست های به عملکرد شعب بانک، وزن
 ۴و  ۱آمده، شعبه  دست . با توجه به نتایج بهاست ۲جدول  صورت بهک وری شعب بان بهره

ولی از نظر اثربخشی وضعیت  هستند،اند و کاراترین شعب  درصد شده ۱۰۰ کاراییدارای 
ترین شعبه بوده  اثربخش ۱۰) همچنین شعبه ۰٫۶۳۵ و  ۰٫۵۶۷ اند (به ترتیب خوبی نداشته

  .است ۰٫۸۳۳ کاراییکه دارای 
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  ۲جدول 
  بندی شعب بانک نتایج ارزیابی عملکرد و رتبه

  رتبه
  وری بهره  نهایی

رتبه 
  اثربخشی  اثربخشی

  رتبه
 DMU کارایی  کارایی

۱۵ ۵۶٫۷ ۱۸ ۵۶٫۷ ۱ ۱۰۰ ۱  
۵ ۷۴٫۹ ۸ ۷۹٫۰ ۵ ۹۴٫۸ ۲  
۱ ۹۲٫۱ ۲ ۹۹٫۳ ۶ ۹۲٫۸ ۳  
۸ ۶۳٫۵ ۱۴ ۶۳٫۵ ۱ ۱۰۰ ۴  
۴ ۷۵٫۳ ۶ ۸۶٫۴ ۱۱ ۸۷٫۱ ۵  
۱۴ ۵۶٫۹ ۱۱ ۶۷٫۱ ۱۳ ۸۴٫۸ ۶  
۱۸ ۵۰٫۱ ۱۷ ۵۷٫۰ ۱۰ ۸۷٫۹ ۷  
۲ ۸۷٫۱ ۳ ۹۸٫۶ ۹ ۸۸٫۳ ۸  
۱۷ ۵۴٫۶ ۱۰ ۷۲٫۸ ۱۸ ۷۵٫۰ ۹  
۳ ۸۳٫۳ ۱ ۱۰۰ ۱۴ ۸۳٫۳ ۱۰  
۹ ۶۳٫۲ ۷ ۸۳٫۳ ۱۷ ۷۵٫۹ ۱۱  
۱۶ ۵۶٫۴ ۱۶ ۵۹٫۰ ۴ ۹۵٫۵ ۱۲  
۱۲ ۵۸٫۴ ۱۳ ۶۳٫۹ ۸ ۹۱٫۴ ۱۳  
۷ ۶۹٫۵ ۴ ۹۰٫۶ ۱۶ ۷۶٫۷ ۱۴  
۱۳ ۵۷٫۶ ۱۵ ۶۲٫۳ ۷ ۹۲٫۵ ۱۵  
۱۰ ۶۳٫۰ ۱۲ ۶۴٫۹ ۳ ۹۷٫۰ ۱۶  
۱۱ ۶۲٫۷ ۹ ۷۳٫۲ ۱۲ ۸۵٫۷ ۱۷  
۶ ۷۱٫۱ ۵ ۸۹٫۵ ۱۵ ۷۹٫۳ ۱۸  

  وری، اثربخشی و کارایی برحسب درصد هستند. های بهره ن ستویادداشت. 

درصد بگیرند  ۱۰۰و هم در اثربخشی امتیاز   کاراییاند هم در  یک از شعب نتوانسته هیچ
وری کامل  اند به بهره نتوانسته یک از شعب و همزمان کارا و اثربخش باشند و درنتیجه هیچ

که نه  است ۳ورترین شعبه، شعبه  ست که بهرها دست یابند. از نتایج جالب توجه مدل این
بلکه این  است، ترین شعبه بوده ، کاراترین و نه از لحاظ اثربخشی، اثربخشکاراییاز لحاظ 

قبولی  قابل ) در سطح۰٫۹۹۳) و اثربخشی (۰٫۹۲۸( کاراییشعبه توانسته همزمان در 
)). با توجه به ۶+۲/(۲=۴و اثربخشی را دارد ( کاراییفعالیت کند و بهترین میانگین رتبه 

وری  یا اثربخشی باعث توسعه پایدار و بهبود بهرهکارایی عدی روی این مطلب، تمرکز یک ُب
 ۱۰و شعبه  ۱۵وری، رتبه  (کاراترین شعبه) از نظر بهره ۱طور که شعبه  همان ،نخواهد شد
  را دریافت کرده است. ۳وری، رتبه  ترین شعبه) از نظر بهره (اثربخش
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  گیرینتیجه ۶
لزومًا از نظر  ترین شعبه از نتایج جالب این پژوهش این است که کاراترین شعبه یا اثربخش

ای  وری، شعبه وری در وضعیت مناسبی قرار ندارد و بهترین شعبه بانک از لحاظ بهره بهره
 و هم از لحاظ اثربخشی در سطح باالیی فعالیت کرده که این کاراییاظ است که هم از لح

  .استمؤید مطالب موجود در این حوزه  موضوع
وری از رویکرد تولیدی و  گیری بهره شود برای طراحی مدل اندازه در پایان پیشنهاد می

ها  بانک برای ارائه راهکار به ،همچنین .استفاده شود نیز ری در صنعت بانکداریگ میانجی
و  DEAهای  از تحلیل حساسیت در مدل وری ، اثربخشی و بهرهکاراییبرای بهبود 

  همچنین ساخت واحدهای مجازی استفاده شود.
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