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 چکیده
توان  بهینه منابع برای تولید حداکثر خروجی ممکن میبا نگاهی به تعریف اقتصادی کارایی به معنای مصرف 

برداری بهینه از منابع  های مدیریتی درک نمود. مدیران اصوالً تالش دارند با بهره اهمیت این مفهوم را در نظام
ها، رضایت تمامی ذینفعان خود را برآورده سازند. این نکته در صنعت بانکداری  خود در راستای تولید خروجی

گردد. در مقاله حاضر با  های باالی نگهداری پول باز می از اهمیت مضاعفی برخوردار است که به هزینه ایران
ها در ایران، مدلی متشکل از پنج بخش مختلف ارائه شده که جریان امور را در  نگاهی به ساختار فعالیت بانک

ها برای ارزیابی کارایی  ل پوششی دادهکشد. بر این اساس یک مدل ریاضی مبتنی بر تحلی ها به تصویر می بانک
گیری از رویکرد فازی، روشی برای حل آن پیشنهاد شده است. کاربرد  این ساختار پنج بخشی ارائه و با بهره

های کشور گویای آن است که با وجود کارایی نسبتاً قابل قبول در  شعبه یکی از بانک 032مدل پیشنهادی در 
های خدمات، تخصیص منابع و سودآوری با مشکل جدی مواجه  کارایی بخشزمینه جذب منابع و مدیریت، 

 است.
 

 کارایی نسبی، تحلیل پوششی داده ها، مدل چند بخشی، الگوریتم فازیواژگان کلیدی: 

  

 

 Moslem.Nilchi@gmail.com   مسئول( کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی )نویسنده *
 دانشیار گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی. **

 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه خاتم. ***
 دانشیار گروه مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی  ****

 



 64، پاییز 64، شماره پانزدهمسال  –مطالعات مدیریت صنعتی  36

 

 مقدمه

های مختلف اقتصاد، نظیر صنعت، کشاورزی  ترین تامین کننده منابع مالی بخش ها اصلی بانک

های اقتصادی در تجهیز و  ها به عنوان بنگاه شوند. انگیزه اصلی بانک میو خدمات، محسوب 

باشد.  تخصیص بهینه منابع و ارائه خدمات متنوع به مشتریان، درآمدزایی و کسب سود می

های  ها و تخصیص آن جهت تامین نیازهای مالی انواع فعالیت جمع آوری و جلب انواع سپرده

ها با در اختیار داشتن بخش  آید. بانک کی به شمار میاقتصادی از مهمترین عملیات بان

ای از وجوه در گردش جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی را در نظام اقتصادی ایفا  عمده

 نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تاثیر بسزایی دارند.

ع در اختیار این ها در نظام اقتصادی و حجم مناب اهمیت و حساسیت نقش و فعالیت بانک

واحدها، نگرش به کارایی را به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار برای آنها اجتناب ناپذیر ساخته 

علم اقتصاد، علمی است که رفتار "لیونل رابینز اقتصاددان مشهور انگلیسی معتقد است است. 

ود بشر مطالعه های مادی و نامحد بشر را در ارتباط با منابع تولید کمیاب برای برآورد هدف

برداری از منابع تولیدی با حداکثر  های بهره . از این منظر، علم اقتصاد مطالعه روش"کند می

جویی در بهترین حالت،  های بشری است. این صرفه جویی برای ارضای مهمترین خواسته صرفه

تصادی اشاره شود. بر این اساس رابینز تلویحاً به کارایی اق در قالب کارایی اقتصادی متجلی می

اند  را در مرکز مطالعات خود قرار داده "کارایی یا راندمان"کند و لذا اقتصاددانان عامل  می

 (. 3766)تفضلی، 

گیری آن  های مختلفی برای اندازه های اقتصادی، روش با توجه به اهمیت مساله کارایی بنگاه

متری و ناپارامتری برای های پارا بندی کلی، دو دسته روش ارائه شده است. در یک تقسیم

های  ارزیابی کارایی وجود دارد. در روش پارامتری، تابع تولید مشخصی با استفاده از روش

شود. اما  آماری تخمین زده شده و با به کار گیری این تابع نسبت به ارزیابی کارایی اقدام می

های  ربردترین روشهای ناپارامتری نیازمند تخمین تابع تولید نیستند. یکی از پر کا روش

ها است که کارایی نسبی واحدها را در مقایسه با یکدیگر  ناپارامتری، تحلیل پوششی داده

ها یک مدل برنامه ریزی  تحلیل پوششی داده (.3736کند )جهانشاهلو و همکاران، ارزیابی می
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ست . این روش یک تابع مرزی به دشود استفاده میبرای تخمین مرز کارایی  است کهریاضی 

به همین دلیل آن را تحلیل پوششی یا  ودهد  را تحت پوشش قرار می ها تمام داده دهد که می

از آن  ، کاربردهای بسیاریروشپس از ارائه این  .(3،3639)چارنزوهمکاران  گویند می فراگیر

های امروز نژاد و همکاران  . بررسیاستدر زمینه ارزیابی و بهبود کارایی گزارش شده 

 در  را کاربرد بیشترین  ها داده پوششی تحلیل دهد، نشان می (0237) 0همکاران و لیو و( 0223)

  .است داشته بیمه و  بانکداری صنعت

ها، واحدهای مورد ارزیابی را به صورت یک جعبه  های کالسیک تحلیل پوششی داده مدل

ها هیچ توجهی به  دلکند. این م ها تبدیل می ها را به خروجی گیرند که ورودی سیاه در نظر می

های کالسیک  ای تعمیمی بر این مدل های شبکه ساختار و جریان درونی واحدها ندارند. مدل

ها اولین بار توسط  گیرند. این مدل هستند که ساختار درونی واحدها را نیز در نظر می

های تحلیل پوششی  توان مدل در نگاهی کلی می( معرفی شدند. 0222) 7گروسکوف و فارع

 بندی نمود.  دسته 3ها را مطابق شکل  داده

 
 گیرنده ها بر حسب ساختار واحد تصمیم های تحلیل پوششی داده بندی مدل . دسته1شکل 

 های پژوهشگر منبع: یافته

 

1- Charnes et al. 

2- Liu et al. 

3- Fare and Grosskopf 

 تحلیل پوششی داده ها

 شبکه ای

 چند بخشی

 سری موازی ترکیبی

 چند مرحله ای 

(پایه)کالسیک  
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د بخشی ای و چن ای به دو دسته چند مرحله های شبکه پوششی داده ، تحلیل3بر اساس شکل 

های تامین  ای بیشتر در حوزه ارزیابی کارایی زنجیره های چند مرحله شده است. مدل  تقسیم

(. در حالی که 3760رود )ساعی و نجفی ، متشکل از چندین سازمان مختلف به کار می

های مختلف  های چند بخشی مربوط به ساختار داخلی یک سازمان است که از بخش مدل

 شود.  تشکیل می

ها برای ارزیابی کارایی شعب خود،  غالبا از رویکرد کالسیک)بر گرفته از  بانک ،یراندر ا

ها به ارزیابی و  رویکرد بانکداری متعارف( و بدون در نظر گرفتن روابط داخلی میان بخش

پردازند.  در تحقیق حاضر مساله اصلی ارائه مدلی جدید براساس الگوی  بندی می رتبه

ها با در نظر گرفتن ساختار و ارتباطات  منظور ارزیابی کارایی بانکبانکداری اسالمی به 

باشد. بر این اساس و پس از مطالعه شیوه فعالیت و  ها می شعب آن  داخلی حاکم بر فعالیت

بخشی برای نمایش عملکرد شعب ارائه و  9ها، یک مدل  جریان کاری حاکم بر شعب بانک

ها، مدلی برای ارزیابی این  های تحلیل پوششی داده مدلگیری از الگوی حاکم بر  سپس با بهره

شود. در نهایت نیز کاربرد این مدل بر روی شعب یکی از  ساختار چند بخشی پیشنهاد می

 های کشور ارائه شده است. بانک

 

 مروری بر مطالعات پیشین

ها و موسسات  ها در بانک های کالسیک تحلیل پوششی داده سوابق بسیاری از کاربرد مدل

مالی وجود دارد  که در آن محققان با در نظر گرفتن تعدادی متغیر ورودی و خروجی و با 

اند  ها پرداخته بندی شعب بانک رتبه به   CCRیا  BCCای  های پایه استفاده از مدل

معظمی  ؛3762؛ محرابیان و همکاران 3762کرد و همکاران  ؛3762)فارسیجانی و همکاران 

 (. 0239آقا و همکاران  حاجی ؛ رضوی0226 3؛ دویل3767گودرزی و همکاران 

  های کالسیک هیچ توجهی به ساختار درونی فعالیت با گذشت زمان کاربران دریافتند که مدل

ردید. یکی از اولین مطالعات کاربرد ای مطرح گ های شبکه ها ندارند. بر این اساس مدل بانک
 

1- Devil 
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گردد. او در مقاله  ( باز می0227) 3لو ها به مقاله ای در ارزیابی کارایی بانک های شبکه مدل

خود عملکرد بانک را در یک مدل دو بخشی شامل کارایی بازار و کارایی سودآوری 

( 0233) 0و ماتوسک ای را تحلیل نمود. فوکویاما بندی و عملکرد کلی این مدل شبکه تقسیم

 7ای تحلیل نمودند. یانگ و لیو ای را در قالب یک مدل دو مرحله بانک ترکیه 09عملکرد 

ای  شعبه از دو بانک کشور تایوان بر اساس یک مدل شبکه 99( نیز  به ارزیابی عملکرد 0230)

 00کارایی  گیری از مدل چندبخشی موازی ( با بهره0237) 6ای پرداختند. کائو و لیو دو مرحله

ای، شامل  ( یک مدل دو مرحله0236)9بانک تجاری تایوان را بررسی نمودند. وانک و باروس

 4های کشور برزیل پیشنهاد دادند. رای کارایی هزینه و تولید را برای بررسی کارایی بانک

ای تحلیل  های هندی را با استفاده از یک مدل شبکه ای شعب بانک ( کارایی هزینه0234)

( نیز با استفاده از یک مدل دوبخشی، به ارزیابی 3766آقا و همکاران ) . رضوی حاجینمود

 است.  های ایران پرداخته شعبه یکی از بانک 322کارایی جذب منابع و سودآوری 

نگاهی به تحقیقات فوق گویای آن است که اگرچه مطالعات بسیاری در خصوص ارزیابی 

ها انجام شده است، اما اغلب این ای آن ن ساختار شبکهها با در نظر گرفت کارایی شعب بانک

اند. با این وجود نگاهی به ساختار حاکم بر  مطالعات ساختاری دو بخشی را در نظر گرفته

دهنده شبکه  ها نشان ها و اقدامات صورت گرفته در داخل آن های شعب و تنوع فعالیت فعالیت

های گوناگون است. بر این اساس تحقیق حاضر  بخشتری از روابط و تعامالت میان  پیچیده

بخش را برای نمایش جریانات کاری حاکم بر شعب پیشنهاد و  9ساختاری جدید و متشکل از 

 مدلی برای ارزیابی این ساختار جدید پیشنهاد داده است.
 

 

  
 

1- Luo 

2- Fukuyama and Matousek 

3-Yang and Liu 

4 -Kao and Liu 

5 -Wanke and  Barros 

6 -Ray 
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 شعب بانک تعیین ساختار چند بخشی

های موجود و اجرایی  اساس واقعیتها بر  برای آشکار شدن ساختار چند بخشی شعب بانک

ها، نسبت به مصاحبه با خبرگان بانکی اقدام شده است. منظور از خبرگان، مدیران و  آن

معاونین در سه سطح سازمانی عالی، میانی و عملیاتی بانک بوده که بیش از ده سال در حوزه 

های شعبه  وص فعالیتاند و با اغلب مسائل موجود در بانک، علی الخص بانکی  فعالیت داشته

ای و نتایج حاصل از مصاحبه خبرگان،  آشنایی دارند. در نهایت با توجه به مطالعات کتابخانه

 ها به دست آمده است.  برای فعالیت شعب بانک 0ای مطابق شکل  مدل کلی  شبکه

 
 . ساختار چندبخشی شعب بانک2شکل 

 

از پنج بخش تشکیل شده که به گویای این مطلب است که هر شعبه به طور کلی  0شکل 

سه بخش خدمات، تجهیز منابع و تخصیص . باشند ای بایکدیگر در ارتباط می صورت شبکه

منابع بر اساس الگوی بانکداری اسالمی نام گذاری شده است )فدایی نژاد و همکاران، 

و (.با توجه به اهمیت عملکرد مدیریت در تخصیص منابع و وصول مطاالبات غیرجاری 3766

ها، جهت ردیابی و ارزیابی  همچنین تاثیر مهم این دو متغیر بر میزان سود خالص شعب بانک

 بهینه، دو بخش مهم مدیریت و سودآوری مورد تاکید قرار گرفت.
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های پرسنلی، هزینه استهالک،  های غیر عملیاتی )از قبیل هزینه در بخش خدمات، هزینه

ورودی و درآمد غیر مشاع )از قبیل کارمزد و درآمد  های اداری و ...( به عنوان متغیر هزینه

ها معموالً با استفاده از  باشد. در بخش تجهیز منابع، بانک متفرقه( به عنوان متغیر خروجی می

مشخص است،  0باشند. همان طور که در شکل  تبلیغات و آموزش به دنبال جذب منابع می

های دیداری،  ورودی و انواع سپردههای آموزش و تبلیغات به عنوان متغیرهای  هزینه

گذاری مدت دار و پس انداز به عنوان متغیرهای خروجی این بخش در نظر گرفته شده  سرمایه

های مالی، به نمایندگی از مشتریان اقدام به  ها در نقش واسطه است. پس از جذب منابع، بانک

ی غیر مشاع نام دارد. از آنجا ها، درآمدها گذاری نمایند. نتیجه این سرمایه گذاری می سرمایه

ها اثر منفی دارد، مبالغی تحت عنوان کارانه در اختیار  که مطالبات غیر جاری بر عملکرد بانک

گیرد. هدف از این کار تشویق رییس و پرسنل شعبه جهت وصول  روسای شعب قرار می

به شمار  باشد. با توجه به این که مطالبات غیر جاری یک خروجی نامطلوب مطالبات می

( استفاده شده 3636) 3رود، بر این اساس برای حل مساله فوق از رویکرد گوالنی و رول می

( نشان داده که این 0223) 0کند. شل های نامطلوب در مدل استفاده می که از معکوس شاخص

 تری دارد. های نامطلوب عملکرد محتاطانه های مواجهه با داده رویکرد نسبت به سایر روش

ها از احداث و ایجاد یک شعبه کسب  ایت باید توجه داشت که هدف اغلب بانکدر نه

درآمد و سود خالص است. به همین جهت برای ارزیابی دقیق عملکرد بانک، بخش 

ها خواهد داشت. در این بخش، درآمدهای  سودآوری اهمیت زیادی برای مدیران ارشد بانک

جاری و هزینه عملیاتی به عنوان متغیرهای مشاع، درآمدهای غیرمشاع، هزینه مطالبات غیر

 اند.  ورودی و سود خالص به عنوان متغیر نهایی خروجی در نظر گرفته شده
 

  

 

1- Golany and Roll 

2- Scheel 
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 مدل ریاضی پژوهش

، 0ها با یکدیگر، شکل  با مشخص شدن ساختار چند بخشی شعب و نحوه ارتباط این بخش

ای از نوع چند  های شبکه ، در دسته مدل3بندی شکل  توان گفت مدل فوق براساس دسته می

های طراحی شده برای  گیرد. در این بخش مدل تحلیل پوششی داده بخشی ترکیبی قرار می

سازی مساله به شرح  گردد. نمادهای به کار رفته در مدل ای ارائه می ارزیابی این ساختار شبکه

 باشد. می 3جدول 

 . متغیرهای ورودی و خروجی1جدول 

 متغیرهای ورودی میانیمحصوالت  متغیر خروجی

Y1 سودخالص Z1 درآمد غیرمشاع X1 هزینه غیرعملیاتی 

Z2 سپرده های دیداری X2 هزینه آموزش 

Z3 سپرده پس انداز و مشابه X3 هزینه تبلیغات 

Z4 

سپرده سرمایه گذاری مدت 

 دار
X4 کارانه مدیریت 

Z9 درآمد مشاع X5 هزینه عملیاتی 

Z4  مطالبات غیر جاریمعکوس   

 شود. تشکیل می 7ای معادل در شکل  ، ساختار شبکه0با جایگذاری نمادهای فوق در شکل 

 
 . مدل چند بخشی شعب بانک در حالت نماد3شکل 
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ها، کارایی بخش خدمات )بخش اول( به صورت زیر  بر اساس مبانی مدل تحلیل پوششی داده

 شود:  تعریف می

    
     

     
           (3) 

 

کارایی بخش تجهیز منابع )بخش دوم(، تخصیص منابع)بخش سوم(، مدیریت  اساسبر همین 

 شود: ( تعریف می9) –( 0)بخش چهارم( و سودآوری )بخش پنجم( به ترتیب طبق روابط )

    
                 

           
            (0) 

    
     

                 
            (7) 

    
     

     
            (6) 

    
     

                       
            (9) 

های شبکه، کارایی کلی سیستم به صورت  با در نظر گرفتن روابط فوق مربوط به کارایی بخش

شود. بر این اساس رابطه زیر حاصل  های آن تعریف می کارایی زیر سیستمترکیب محدبی از 

 گردد: می

                          
       

 

(4) 

 که در این رابطه، 

                 
 

(3) 

مدل (، 3763ها )مهرگان، بودن کارایی 3با در نظر گرفتن محدودیتهای منطقی در کوچکتر از 

 شود: صورت تشکیل می این به 3کلی تحقیق برای واحد تصمیم گیرنده صفر

 

1-Decision Making Unit )DMU0( 
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(3) 

                                     

    
     

     
               

    
                 

           
               

    
     

                 
                 

    
     

     
                

    
     

                       
    

          

                 
                                      

 الگوریتم حل مدل

ریزی کسری غیر خطی است که برای حل آن  یک مدل برنامه( 3مدل ارائه شده در رابطه )

های مرسوم استفاده نمود. در نتیجه به طراحی یک الگوریتم حل نیاز است.  توان از روش نمی

های مدل،  سازی مساله از طریق عملیات ریاضی روی محدودیت در گام نخست و برای ساده

 شوند: ها به صورت زیر تبدیل می محدودیتشوند. با انجام این تغییر،  به شکل خطی تبدیل می

(6) 

                         
                                 

         

                                       
                         

                                   

         
شوند. در  متناظر ضرب می               ها در ضریب  از محدودیت یکحال، هر 

 شوند: ( به صورت زیر تبدیل می6های رابطه ) این حالت محدودیت
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(32) 

                                                                
                                       

      
                                     
                    
                                        

   

، jو  iبه ازای مقادیر مختلف          ، و         ،         با تغییر متغیر 

  شوند ) ( به صورت خطی زیر تبدیل می32های غیر خطی رابطه ) محدودیت

       :) 

(33) 

                                                              
                                        

                                
                  
                                      

( از مجموع توابع کسری تشکیل شده است. برای حل مسائل کسری که 3تابع هدف مدل )

 3اشتوئرهای مختلفی توسط کورنبلو و  روشتابع هدف آنها از جمع چندین کسر تشکیل شده، 

( ارائه شده است. روش دوتا و 3660)7(، و دوتا و همکاران 3636) 0(، لوهانیوال3633)

ریزی کسری  ( به حل مساله برنامه3633) 6( با الهام از روش فازی زیمرمان3660همکاران )

 پردازد. در این مقاله نیز از این روش برای حل مساله استفاده شده است. می

، را در نظر بگیرید.      (، یعنی 4ولین قسمت از تابع هدف مدل )برای شرح روش فوق، ا

 شود: این رابطه به صورت زیر تبدیل می    با جایگذاری عبارت 

(30)               
     

     
 
      

     
 

 

1- Kornbluth and Steuer 

2- Luhandjula 

3- Dutta et al. 

4 -  Zimmermann 
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باشد. فرض کنید  می 3، حد باالی کارایی هر واحد برابر DEAهای مدل  بر اساس ویژگی

کند. در  های آن مشخص می را نیز برای کارایی سیستم و بخش   تصمیم گیرنده حد پایین 

 ( را به صورت زیر نشان داد:30توان تابع عضویت صورت کسر ) نتیجه می

(37)      {

                                       
        

    
            

 

برای مخرج کسر و کران باالی نامطلوب  3به همین صورت با تعریف کران پایین 

 شود: (، تابع عضویت مخرج به صورت زیر تشکیل می30برای مخرج کسر ) ⁄     

(36)      {

                                      
        

    
           

 

(، معادل با 30(، بیشینه سازی عبارت کسری رابطه )36( و )37)با در نظر گرفتن روابط 

توان توابع عضویت  خواهد بود. با استداللی مشابه می          سازی عبارت  بیشینه

  ( را نیز به دست آورد.4برای عبارات صورت و مخرج چهار کسر دیگر در رابطه )

توابع عضویت صورت و مخرج به ترتیب ، پس از تغییر متغیر،      برای عبارت دوم، 

 عبارتند از:

(39) 

    

 

{
 
 

 
                                                      

                      

    
                          

 

 

(34)      {

                                       
              

    
                 

 

 ، توابع عضویت به ترتیب برابرند با:     برای عبارت سوم، 
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(33)      {

                                      
        

    
            

 

 

(33)      

{
 
 

 
                                               

                    

    
                       

 

 ، این روابط به صورت زیر خواهند بود:     در عبارت چهارم، 

(36)      {

                                      
        

    
            

 

 

(02)      {

                                  
        

    
           

 

، توابع عضویت صورت و مخرج به صورت زیر      در نهایت، برای عبارت پنجم، 

 هستند:

(03)      {

                                      
        

    
            

 

 

(00) 

    

 

{
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(، 33های  ) (، مقید به محدودیت00) –( 37سازی مجموع توابع عضویت، روابط ) با بیشینه

 شود: به صورت زیر تشکیل می DMU0مدل نهایی چند بخشی برای ارزیابی 

ریزی خطی است که با  برنامه( یک مدل 07مدل ارائه شده در رابطه )مطالعه موردی 

باشد. در این بخش به منظور نمایش کاربرد مدل فوق، از آن  های موجود قابل حل می روش

 . 3های کشور استفاده شده است شعبه یکی از بانک 032برای ارزیابی عملکرد 

به  ها های گردآوری شده، بخشی از مدل مربوط به یکی از شعبه برای نمونه و با توجه به داده

محدودیت است که امکان درج کامل آن وجود  3322صورت زیر است )مدل کامل شامل 

 ندارد(:

 

اند. ضرایب به دست آمده به صورت فایل اکسل ارائه شده  ها و نتایج، به صورت خالصه ارائه شده دلیل حجم باالی داده. به  1

 است.

(07) 
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، از یک کد 3های مربوط به متغیرهای ورودی و خروجی، طبق جدول  پس از گردآوری داده

MATLAB ( به ازای هر یک از شعب مورد نظر استفاده شده است. 07برای حل مدل )

 ارائه شده است. 4الی  3های  هیستوگرام کارایی هر یک از پنج بخش بانک به ترتیب در شکل

 
 . نمودار فراوانی کارایی بخش خدمات1شکل 

 
 . نمودار فراوانی کارایی بخش تجهیز منابع2کل ش
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 . نمودار فراوانی کارایی بخش تخصیص منابع3شکل 

 
÷ 

 
 . نمودار فراوانی کارایی بخش سودآوری5شکل 

 

های مختلف بانک، از تحلیل واریانس جهت مقایسه  برای بررسی بیشتر نتایج کارایی بخش

های کارایی پنج  ارزیابی عدم وجود اختالف بین میانگینبرابری میانگین چند جامعه، یعنی 

بخش مختلف ساختار بانک، استفاده شده است. فرضیه مورد نظر به صورت زیر تعریف 

 شود: می

{
                 

 حداقل یکی از تساوی های فوق برقرار نیست   

خدمات، تجهیز منابع، های  به ترتیب میانگین کارایی بخش               که 

اند. نتایج  باشند که از نتایج حل مدل به دست آمده تخصیص منابع، مدیریت و سودآوری می

 نشان داده شده است. 0این آزمون در جدول 
 های بانک . تحلیل واریانس اختالف در کارایی بخش2جدول 
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سطح 

 داری معنی

میانگین  Fآماره 

 مربعات

درجه 

 آزادی

مجموع 

 مربعات

 منبع تغییرات

های  بخش 6207/63 6 7924/32 66/600 222/2

 بانک

 خطا 9366/09 3269 2069/2

 کل 6343/44 3266 

محاسبه شده و در نتیجه فرض صفر )بی  20222برابر  P-valueبر اساس جدول فوق، مقدار 

% مردود است. با استفاده از آزمون  9داری  های مختلف( در سطح معنی تفاوتی کارایی بخش

های مختلف در  های زوجی میانگین کارایی بخش (، مقایسهLSDدار ) کمترین تفاوت معنی

 نشان داده شده است. 7جدول 
 های مختلف % میان کارایی بخش 55. فاصله اطمینان 3جدول 

(I) بخش (J) انحراف استاندارد اختالف میانگین بخش Sig. 

33331111.- تجهیز خدمات
*

 .13311110 ..111 

11331031.- تخصیص
*

 . 13311110 .110 

10333101.- مدیریت
*

 . 13311110 .111 

 383. 13311110 . 11110300.- سودآوری

33331111 . خدمات تجهیز
*

 . 13311110 . 111 

11010100 . تخصیص
*

 . 13311110 . 111 

13008018 . مدیریت
*

 . 13311110 . 111 

31110810 . سودآوری
*

 . 13311110 . 111 

11331031 . خدمات تخصیص
*

 . 13311110 .110 

11010100.- نجهیز
*

 . 13311110 . 111 

10011103.- مدیریت
*

 . 13311110 .111 
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10003133 . سودآوری
*

 . 13311110 .130 

10333101 . خدمات مدیریت
*

 13311110 . 111 

13008018.- نجهیز
*

 13311110 . 111 

10011103 . تخصیص
*

 13311110 .111 

11018018. سودآوری
*

 13311110 . 111 

 383. 13311110 11110300 . خدمات سودآوری

31110810.- نجهیز
*

 13311110 . 111 

10003133.- تخصیص
*

 13311110 .130 

11018018.- مدیریت
*

 13311110 .111 

داری محاسبه شده، میانگین کاارایی بخاش خادمات و ساودآوری      بر اساس مقادیر سطح معنی

هاا باا    دهاد. در حاالی کاه اخاتالف باین میاانگین ساایر بخاش         داری را نشان نمی اختالف معنی

% باه   69هاا در ساطح اطمیناان     میانگین کارایی هر یک از ایان بخاش  یکدیگر اختالف دارند. 

هاای   %، و در بخاش  33/04%، برای بخش مدیریت برابار   96/92ترتیب برای تجهیز منابع برابر 

% اسات. کاارایی    33/2% و  36/2% ،  3/0تخصیص منابع، خدمات و سودآوری به ترتیب برابر 

 نشان داده شده است. 4کل هر یک از شعب نیز در نمودار شکل 

0.750.600.450.300.150.00

120

100

80

60

40

20

0

 
 . نمودار فراوانی کارایی کل4شکل 
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ها در سطح بسیار پایینی ارزیابی شده است.  گردد که مقادیر کارایی کل و بخش مالحظه می

( 0ها از یک سو و ) ( پایین بودن سطح عملکرد شعب در هر یک از شاخص3این امر به دلیل )

باشد. در  ای در خصوص ارزیابی کارایی شعب می های شبکه تر مدل گیرانه رویکرد سخت

های کاربردی برای بهبود عملکرد شعب در بخش بعدی پیشنهاداتی ارائه شده  خصوص توصیه

ها در هر دو نقش ورودی و  های چند بخشی، از آنجا که شاخص است. با این وجود در مدل

های کالسیک  ادیر بهبود یافته برای آنها به سادگی مدلشوند، قطعاً ارائه مق خروجی ظاهر می

 میسر نخواهد بود.

 

 گیری نتیجه

های پیش روی مدیران در صنعت پویا و حیاتی  ترین چالش مساله ارزیابی کارایی یکی از مهم

های پول در بانک بوده که  رود. فقدان کارایی به منزله باال بودن هزینه بانکداری به شمار می

شود. از این  ها می های مالی در بانک ها، کاهش سودآوری و ایجاد بحران باال رفتن هزینهباعث 

ها حائز اهمیت بسیار است.  رو نگاهی عمیق و سخت گیرانه به مساله ارزیابی کارایی در بانک

ها کاربردهای وسیعی در حوزه سنجش و ارزیابی  های مبتنی بر تحلیل پوششی داده مدل

های کالسیک آن است که این  اند. با این وجود نقطه ضعف اساسی مدل داشته ها کارایی بانک

های آن ندارند. در مطالعات  ها توجهی به ساختار و جریان کاری درون شعب و بخش مدل

ها انجام شده است. در  پیشین تحقیقاتی در زمینه شناسایی و ارزیابی ساختارهای درونی بانک

های ایرانی  ا خبرگان بانکی، جریانی بومی شده در بانکتحقیق حاضر و پس از مصاحبه ب

متشکل از پنج بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع، مدیریت، سودآوری و خدمات شناسایی 

گردید. سپس مدلی برای ارزیابی کارایی این ساختار شناسایی شده طراحی و رویکردی مبتنی 

شعبه  032رد مدل طراحی شده در بر الگوریتم فازی برای حل این مدل مطرح گردید. کارب

های کشور نشان دهنده آن است که اگرچه بخش جذب منابع و مدیریت  یکی از بانک

های دیگر برخوردار است، با این وجود  ها از کارایی نسبتاً باالتری نسبت به بخش بانک

د. باشن های تخصیص منابع، خدمات و سودآوری با مشکل مواجه می ها در کارایی بخش بانک
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هایی نظیر اعطای  این نتیجه گویای لزوم توجه جدی مدیران صنعت بانکداری در حوزه

تواند باعث رفع  های مالی و غیر مالی است که می تسهیالت، خدمات مشتریان و کاهش هزینه

های ارزیابی و نیز  اشکاالت فوق شود. با توجه به اوزان به دست آمده برای هر یک از شاخص

ها، یکی از دالیل پایین بودن کارایی خدمات، باال بودن  این شاخصعملکرد شعب در 

هایی به منظور  های غیر عملیاتی شعب است. در بخش تجهیز منابع، بانک باید برنامه هزینه

های دیداری و پس انداز( را طراحی و به کار  های ارزان قیمت )شامل سپرده جذب سپرده

ای عملیاتی و افزایش درآمدهای مشاع، باعث افزایش ه گیرد. جذب این منابع با کاهش هزینه

کارایی کل و نیز کارایی بخشهای تخصیص منابع و سودآوری خواهد شد. ضمن آن که باال 

بودن میزان مطالبات به عنوان یک خروجی نامطلوب، ناکارایی کلی و مدیریتی را به دنبال 

 داشته است.
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 منابع
، ،نظریااه هااا و سیاساات هااای اقتصااادی )ویراساات سااوم( اقتصاااد کااالن(. 3766تفضاالی،فریدون)

 انتشارات نشر نی، چاپ هفدهم.

هاا و   داده پوششی   تحلیل(. 3736جهانشاهلو،غالمرضا، حسین زاده لطفی،فرهاد و هاشم،نیکو مرام)
 انتشارات آثارنفیس. کاربردهای آن،
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