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ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین شعب بانک ملی تحت
یک فرآیند دو مرحلهای به کمک تحلیل پوششی دادهها
زهرا بهروزی ،1حمید شاهبندرزاده
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چکیده
بانکها و موسسات مالی و اعتباری نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا مینمایند .در حال حاضر با توجه به تعدداد
قابل توجه بانکها و موسسات مالی و اعتباری در کشور ،همچنین با توجه به روند خصوصیسازی بانک های دولتی و نید تبددیل تعداونیهدای
اعتباری و موسسات مالی اعتباری به بانک ،ارزیابی عملکرد آن ها اهمیت ویژهای پیدا کرده است .هدف از این مقاله ارائه یک روش برای رزیابی
عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است .در این تحقیق با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات کتابخآنهای معیارهای ارزیابی عملکدرد
هجده شعبه از بانک ملی طی دو مرحله احصاء شد ،سپس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههای دو مرحله ای به ارزیابی عملکرد شعب و
در نهایت رتبهبندی آن ها اقدام گردید .شاخصهای مدورد بررسدی بدرای جهدت ارزیدابی عملکدرد شدعب در دو مرحلده دسدته بنددی گردیدد.
شاخص های ورودی برای مرحله نخست ارزیابی شامل :متراژ شعب ،تعداد کارکنان ،سرمایه اولیه و ه ینه عملیاتی مربوط به شدعب مدی باشدد.
همچنین شاخصهای خروجی این مرحله که بهعنوان ورودی مرحله دوم نی محسوب می شود شامل :تعداد حساب ها و مبلغ کل سدپرده ند د
بانک میباشد .در نهایت شاخصهای سود شعبه ،درآمد شعبه و مبلغ تسهیالت بهعنوان خروجی مرحله دوم دستهبندی گردید.
واژههايكليدي :زنجیره تأمین ،صنعت بانکداری ،بانک ،ارزیابی عملکرد ،تحلیل پوششی دادهها


 -1مقدمه
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یکی از موضوعات حائ اهمیت در زنجیره تأمین ،بحد مددیریت
آن میباشد .بهطوری که برای بهبود عملکرد زنجیرههای تأمین و
ماندن در دنیای رقابت و پشتسر گذاشتن حریفان و رقبا ،نیاز به
بهکارگیری ارزیابی عملکرد میباشد [ .]7مدیریت زنجیره تدأمین
نی همچدون هدر نظدام و رهیافدت مددیریتی بده نظدام سدنجش
عملکدردی در جهدت شناسددایی موفقیدت ،تعیددین مید ان تحقددق
نیازهای مشتریان ،کمک بده سدازمان در درف فرآینددها ،کشد
دانستههایی که پیش از این سازمآنها بدان واق نبدودهاندد و در
نهایت تحقق بهبودهدای برنامدهرید ی شدده نیداز دارد .سدنجش
عملکرد تأثیر بس ایی در بقاء و رشد سازمآنها داشدته اسدت؛ بده
طددوری کدده ط دی دو دهدده اخی در توجدده بس دیاری از محقق دین و
سازمآنها را به خود معطوف ساخته است [.]9
موضوع اصلی در تمام تج یه و تحلیلهدای سدازمانی کدارایی
است و بهبود آن مستل م اندازهگیدری اسدت؛ از ایدن رو سدازمان
بدون سیستم ارزیابی کدارایی و یدا نداشدتن شداخصهدایی بدرای
ارزیابی کارایی قابل تصور نمی باشد .بهدلیل رقابتی شدن بازارها و
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کمبددود مندداب  ،اهمی دت اسددتفاده بهیندده از مندداب از مهمتددرین
معیارهای پیشرفت سازمآنها است .اگر سازمانی نتواندد بده طدور
مستمر کارایی خود را افد ایش دهدد در بلندمددت از دور رقابدت
خارج خواهد شد [ .]0تمام سازمآنها بدرای رسدیدن بده اهدداف
مشخص خود و همچنین پیشرفتهدای آتدی ،نیداز بده آگداهی از
عملکرد خود دارند .این آگاهی ،هم آنان را از نقاط ضدع و قدوت
خود مطل میسدازد و هدم راهکارهدای بهبدود عملکدرد و مسدیر
پیشرفت را برای آنان مشخص میکند [.]0
امروزه تحلیل کدارایی در صدنعت بانکدداری بده خصدوص در
سطح شعبههای بانکی توجه زیادی را به خود جلب نموده اسدت.
بر این اساس ،ارزیابی کارایی شعب با هدف حذف ناکارآمدی شان
میتواند یک موضوع حیاتی برای مدیران باندک باشدد تدا بتوانندد
کارایی شعب را اندازهگیری نمایند .با این کار نه تنها میتوان فهم
بهتری از کارایی شعب بهدست آورد بلکه میتوان اطالعات زیادی
به مدیران داد تا آن هدا بتوانندد تصدمیمات مددیریتی بهتدری در
جهت شناخت نواحی بحرانی که نیازمند توجهاند بگیرند .از طرفی
مدیران بانکها میتوانند با داشتن چنین سیسدتمی بده سدواالتی
نظیر :مناب اصلی ناکارایی شعب چیست؟ آیا کارایی بانک در طی
چند سال اف ایش مییابد؟ آیا بانکهای ب رگ کاراتر هسدتند و از
این قبیل ،با خیال آسودهتری جواب دهند [.]9
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تاکنون روشهای مختلفی برای اندازهگیری کدارایی باندکهدا
مددورد اسددتفاده قددرار گرفتدده اسددت کدده مددی تددوان از روشهددای
پارامتریک (اقتصادسنجی) مثل تحلیل مدرزی تصدادفی و تحلیدل
مرزی بی ین و روش مولفه ای تحلیل تحلیل پوششی دادههدا ندام
برد .هرکدام از این رهیافتها م یت و معایبی دارند .برخالف تواب
پارامتریک ،با استفاده از روش تحلیل پوششدی دادههدا مدیتدوان
هم مان چندین نهاده و ستانده را وارد مدل کرد .این روش نیازی
به شناخت فرم تدابعی مربدوط بده نهدادههدا و سدتاندههدا نددارد.
همچنددین از فددر هددای کمتددری در مدددل اسددتفاده کددرده و از
پیچیدگی کمتری برخوردار است و با توجه به مدلهای گونداگون
ایددن روش ،سدداختار انعطدداف پددذیرتری در اندددازهگیددری کددارایی
واحدهای مورد بررسی دارد.

 -2مروری بر ادبیات نظری پژوهش
صنعت بانکداری یکی از پیچیدهترین صنای جهان است و حدامی
اصلی دارایی و ثروت کشورها و یکدی از ارکدان مهدم اقتصداد هدر
کشور بهشمار میرود؛ و بده دلیدل ارایده خددمات متندوع مدالی و
اعتباری (خرد وکالن ) ،نقش تعیین کنندهای را در توسعه و رشد
اقتصادی کشورها ایفا میکند .بانکها و موسسات مالی بدا جدذب
سپرده مشتریان به جم آوری مناب میپردازند و آنها را در قالب
تسهیالت در اختیار سرمایهگذاران قرار میدهند .سرمایه موجدود
در بانکها منبد اصدلی خریدد محصدوالت و خددمات و وامهدای
اعطایی آنها ،منب ایجاد اعتبار برای تمدام واحددهای اقتصدادی
مانند خانوادهها ،مشاغل ،شرکتها و دولت است .امروزه باندکهدا
محصوالت و خدمات بسیار گستردهای ارایه مدیکنندد .از افتتدا
یک حساب ساده یا برنامدههدای بازنشسدتگی تدا سدرمایهگدذاری
متقابددل ،رهددن خاندده ،وام مصددرفی و بسددیاری فعالیددتهددای
متنوع دیگر [.]6
مؤسسددات مددالی نقددش بس دیار مهددم و تعیددین کنندددهای در
تخصیص مناب  ،رشد اقتصادی و ایجاد شغل دارند .وجود شرکتهدای
مالی کارا ،برای ترقی و حمایت از رشد اقتصادی هر کشوری الزم
است .همچنین ،صنعت بانکداری یکی از پیچیدهتدرین صدنای در
جهان است و سدهم عمددهای در دارایدی و ثدروت کشدورها دارد.
بانکها ازجمله مهمترین شرکتهای مالی در هر کشوری هسدتند
که بهدلیل بین المللی شددن و آزادسدازی بانکدداری جهدانی ،بده
سرعت طی دو دهه گذشته گسترش یافتهاند .برای مقابله بدا ایدن
محدیط رقددابتی ،بسدیاری از مسددئوالن بانددکهددا و پژوهشددگران
دانشگاهی برای یافتن راههایی جهت بهبود عملکرد بانکها تالش
کردهاند .با اف ایش رقابتهای خارجی و داخلی و ارائده خددمات و
محصوالت متنوع بانکها در صنعت بانکداری ،نیاز جدی به بهبود
عملکرد شعب به منظور ماندن در رقابت وجود دارد [.]1
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در دهددههددای اخیددر ،ادبیددات مدددیریتی و آکادمیددک توجدده
روزاف ونی به مسئله اندازهگیری عملکرد سازمان داشته است ،زیرا
به انگی ش پرسنل ،پشتیبانی از تصمیمگیری ،بهبود در یدادگیری
سازمانی ،بهبود مستمر و افد ایش ارتباطدات و همداهنگی منجدر
میشود .ازطرفی ،پیشرفت در فنّاوری و جهانیسازی خدمات مالی
و همچنین حذف نظارت دولت از صنعت بانکداری ،بانکهدا را در
برابر اف ایش فشار رقابتی ،آسیبپذیرکرده است .هدف اصدلی هدر
سازمان مالی بهبود عملکرد بوده و ارزیابی عملکرد یکی از بهترین
راههددا بددرای بهبددود عملیدداتی در سددازمآنهددا اسددت [ .]0امددروزه
شاخصهای گوناگونی به عنوان معیار عملکرد سازمآن هدا مطدر
شدددهانددد کدده کددارایی ،اثربخشددی و بهددرهوری از مهددمتددرین
معیارها هستند [.]5
در شرایط کنونی صنعت بانکداری بسیار رقابتی شده است .به
تجربه ثابدت شدده در شدرایط رقدابتی ،مؤسسداتی ادامده حیدات
مییابندکه قوی و نیرومند بوده و به شدکل کدارا و مدؤثر فعالیدت
نمایند .موفقیت در بازار رقابت نیداز بده داشدتن سدطح بداالیی از
عملکرد از طریق بهبود عملیات و یادگیری دائمی اسدت .مددیران
باید بدانند موفقیت نسبی آنها در مقایسه با رقبا و بهترین عمدل
در ارتباط با بهرهوری خودشان چگونده اسدت .بدهعبدارتی بایدد از
موفقیت خودشان در مقایسه با سایر مؤسسات مشابه و سالهدای
گذشته خودشان آگاهی داشته باشند .اطمینان از اینکه چه می ان
از تواناییهای موجود استفاده شده است ،کلید حدل ایدن مسدئله
است .بانک ها به عنوان مهدمتدرین نهداد بدازار پدولی از ایدن امدر
مستثنی نیستند [ .]71از آنجا که کارکرد بهینه بانکها ،تاثیر بده
س ایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور برجای میگدذارد ،ایجداد
شرایط و بسترهای الزم در جهدت ارتقدا کیفدی و کمدی عملکدرد
بانکها در سایه فضای رقابتی سالم ،می تواند نقش قابل تدوجهی
در دستیابی به اهداف داشته باشد .دسدتیابی بده رشدد مسدتمر و
مداوم اقتصادی و به موجب آن توسعه اقتصادی را میتوان از زمره
اهدافی قلمداد نمود کده تمدام کشدورها در پدی دسدتیابی بده آن
هستند .در این راستا ،بانکها نقش بسدیار مهمدی در پیشدرفت و
توسعه اقتصادی هر کشور ایفا مینمایند [.]77
با علم به اینکه در عصر اطالعات و رقابت بین سازمآنها قدرار
داریم و هر سازمانی برای پیشی گرفتن از رقبای خدود و حفدو و
کسب م یت رقدابتی درصددد ایجداد روشدی جدیدد بدرای تحدول
سازمان خود میباشد و همچنین نقش پر اهمیتی کده کدارایی در
پیشرفت جوام دارد بررسی همه ابعاد آن به ویژه بصورت تحلیل
ریاضی به عنوان معیاری برای سدنجش عملکدرد امدری اجتنداب
ناپذیر میباشد .از آنجا که قلب و شریان اصلی اقتصداد کشدور بدا
بانکها گره خورده بدیهی است رشد و ارتقاء و پیشدرفت صدحیح
بانک ها موجب اف ایش کارایی آنها گردیده که این امدر موجدب
شکوفایی اقتصاد و کمک به فرار از بحرآنهای مالی میگردد.
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در شرایط کنونی ،نیاز به تج یه تحلیل وضعیت مالی بانکهدا
هم برای دولت و هم سپردهگذاران مهم میباشد و به ایدن طریدق
حرکت چرخهای اقتصاد جامعه را به سوی رشد و توسعه تسدهیل
نمایند .در این راستا ارزیابی عملکرد مالی بانکها یکی از اب ارهای
مهم برای تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری هستند و بسیاری از
سرمایهگذاران میتوانند به کمک آن سرنوشت پول خدود را رقدم
زنند و به سرمایهگذاری بپردازند .همچنین هدف اولیده و اساسدی
بانک همانند سایر سازمآنهدای انتفداعی ،حدداکثر کدردن ثدروت
صاحبان آن میباشد.کارایی بانکها و نحدوه محاسدبه آن ازجملده
موضوعات مهمی است که عالوه بر مددیران باندکهدا و صداحبان
سهام این موسسات مالی ،مورد عالقه بخش نظارتی نظام بانکی و
مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی میباشدد .بدا توجده بده
چالشهای موجود ،همچنین ورود بانکهای خصوصدی و افد ایش
فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتبداری ،ارزیدابی عملکدرد صدنعت
بانکداری و بررسی روند کارایی این صنعت حائ اهمیت میباشد.
کارایی نظام بانکی ایران در سطح مطلدوب نمدیباشدد .نارضدایتی
عمدددوم مشدددتریان بدددانکی از عملکدددرد باندددکهدددا دلیلددی بدددر
این ادعاست [.]79
در سراسر جهان عملیات بانکها را به عنوان یکی از مهمترین
فعالیتهای اقتصادی هر نظام اقتصادی میدانند .هر فعالیتی کده
مستل م کسب سرمایه و مناب مالی باشد ،بی تردیدد بده دخالدت
بانکها و مؤسسههای مالی نیازمند است .بهدلیل نقش بسیار مهم
و اساسی بانکها در اکثر فعالیتهای اقتصادی ،بررسدی عملکدرد
(بهرهوری و کارایی) هر یک از بانکهای موجود در سیستم بانکی
کشور ،مانند سایر مؤسسههای اقتصادی و بخش عمومی از جایگاه
ویژهای برخوردار است [ .]70اما بهدلیل خددماتی بدودن فعالیدت
بانکهاو تنوع زیاد خددمات ارایده شدده ،ارزیدابی عملکدرد آنهدا
مشکالت و روشهدای خاصدی دارد کده نیازمندد دقدت بیشدتر و
استفاده از روشهای مناسبتر میباشد .در اصل ،مدیریت بانکها
همواره با توجه به شرایط اقتصادی حال و آینده ،مجبور به اصال
و بهبود خدمات بانکی ،بازاریابی ،بودجهبنددی ،ندوآوری در ارایده
خدددمات ،رقابددت بددا سددایر بانددکهددا و در نهایددت افدد ایش
بهددرهوری و کددارایی درمی دان واحدددهای تحددت سرپرسددتی خددود
میباشند [.]70
یکددی از راهکارهددای اساسددی در تنظ دیم برنامددههددای بهبددود
بهرهوری و کارایی در سطح یدک باندک ،وجدود شدبکهای کدارا از
شعبههای آن میباشد .در شرایط فعلدی بدا توجده بده گسدتردگی
شعبههای بانکها در سراسر کشور ،احداث مؤسسههای مدالی و
اعتباری جدید ،ورود باندکهدای خدارجی از طریدق منداطق آزاد
تجاری و در نهایت خصوصی سازی باندکهدا در ایدران ،وضدعیت
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بسیار نوینی به وجود آمده است که باید بررسی اساسی و تجدیدد
ساختار مناسب در شبکه شعبههای بانکهای تجاری و تخصصدی
کشور انجام گیرد .به این منظور الزم است هر یدک از باندکهدا از
کارایی شعبههدای خدود اطدالع داشدته باشدند و علدل کدارایی و
ناکارایی شعبههای خود را بررسی کنندد و بدا برنامده رید یهدای
مناسب به اصال و هدایت واحدهای ناکارا بپردازند [ .]79بدیهی
است که با کاراتر شدن شعبههای ناکارا ،ضدمن رسدیدن بده ایدن
اهداف با کاهش بهای خدمات ارایده شدده و جلدوگیری از اتدالف
مناب کمیاب ،میتوان انتظار داشت که مناف ملی بیشدتر تدامین
شود و در سطح کلی یک بانک ،زیآنهای ناشی از عدم کارایی هم
به حداقل ممکن برسد و در مجموع سیستم بانکی کشدور کداراتر
شود [.]76
با وجود اف ایش سدری اسدتفاده از اینترندت در باندکداری و
کانالهای معامالتی بیشدمار دیگدر ،بداز هدم مشدتریان از طریدق
مراجعه به شعب بانکی درصد زیادی از ارزش اف وده فعالیتهدای
بانکی را ایجاد میکنند .همچنین تهدیدات ناشی از جهانی شددن
و رشد روز اف ون موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی در سالهای
اخیر بانکها را برآن داشته ،برای بقا و رقابدت در بدازار بدا ایجداد
مراک تحقیقاتی و انجام فعالیتهای پژوهشی به ارزیابی وضدعیت
خود در مقایسه با سایر بانکها پرداخته و نسبت به بهبود عملکرد
خود در بازار داخلی و خارجی اقدام نمایند [.]71
ارزی دابی عملکددرد شددعب بانددک کددار بس دیار مشددکلی اسددت؛
زیرا از یدک طدرف انددازه شدعب باندک متفدات بدوده و خددمات
مختلف دی را بدده مشددتریان مختل د ارای ده م دیدهنددد و از طددرف
دیگددر در حددوزههددای اقتصددادی مختلفددی در حددال فعالیددت
هسددتند .تدداکنون روشهددای بسددیار زیددادی بددرای ارزیددابی
عملکرد بانکها مطر شده اسدت ،نظیدر نسدبتهدا ،شداخصهدا
و تج یدده و تحلیددل رگرسددیون ،کدده اغلددب ایددن روشهددا تنهددا
جنبه های مالی عملکدرد را در نظدر گرفتده و جنبدههدای کیفدی
و نامحسوس عملکرد را لحدا ننمدودهاندد؛ امدا روشهدای ندوین
در برآوردن کارایی ،ما را متوجده روشدی ندو بدا رویکدردی جدام
به ندام تحلیدل پوششدی دادههدا معطدوف مدیدارد .بدین تمدامی
مدددلهددای فددول تحلی دل پوشش دی دادههددا ،روش بهتددری بددرای
سازماندهی و تحلیدل داده هاسدت؛ زیدرا مدیتواندد کدارایی را در
طول زمان انددازهگیدری کندد و بده هدیچگونده پدیش فرضدی در
مورد مرز کارایی نیداز نددارد .بندابراین بدیش از سدایر دیددگاههدا
در ارزیابی عملکرد مدورد اسدتفاده قدرار گرفتده اسدت و تکنیدک
مناسددبی بددرای مقایسدده واحدددها در سددنجش کددارایی بدده شددمار
م دیآی دد .متدددولوژی تحلی دل پوشش دی دادههددا روش دی علم دی و
ناپارامتریک برای ارزیدابی کدارایی واحددهای مشدابه اسدت .ایدن
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ساختار درونی آنها را در ارزیابی کارایی ،نادیده میگیرند .هدف
از این پژوهش ارزیابی کدارایی شدعب باندک بدا اسدتفاده از روش
تحلیل پوششی دادههای دو مرحله ای است بده ایدن صدورت کده
خروجیهای مرحله اول (شاخصهدای میدانی) بدهعندوان ورودی
برای مرحله بعد هستند [ .]75با بررسی مطالعات پیشین داخلدی
و خارجی مرتبط با موضوع مشاهده میشود که ایدن موضدوع بده
طور گسترده و جام بررسی نشده و ارزیابی کارایی شدعب باندک
ملی به روش تحلیل پوششی دادههای دو مرحلهای پوشدش داده
نشده است .تاکنون ارزیابی عملکرد بیشتر بهصورت تک مرحلهای
بررسی شده اسدت بدهطدور مثدال خامسدی و همکداران در سدال
(،)7050کیانی مقدم و همکاران در سال ( ،)7057صغری قبدادی
و بیگدلی در سال ( ،)7050مهناز احددزاده نمدین و همکداران در
سال ( )7050از روش تحلیل پوششی دادههای تک مرحلدهای در
پژوهشهای خود استفاده کردهاند .که در این پژوهش محقدق بده
دنبال مرتف کردن این مسئله میباشد.

تکنیک کاربردهدای متعدددی در سدنجش کدارایی شدعب باندک
داشددته اسددت [ .]70بددرای اندددازهگیددری کددارایی روشهددای
متعددی وجدود دارد کده در میدان آنهدا روش تحلیدل پوششدی
دادهها از مهم تدرین روشهدایی اسدت کده بدهدلیدل اسدتفاده از
فنددون ریاضددی و اجتندداب از شددیوههددای ذهنددی و سددلیقه ای و
داشتن صحت باال در نتیجده گیدری در دهدههدای اخیدر جایگداه
ویددژه ای داشددته اسددت .تحلیددل پوششددی دادههددا یددک روش
برنامهری ی خطی و یدک ابد ار مفیدد در مددیریت بدرای ارزیدابی
کارایی واحدهدای تصدمیم گیرندده اسدت کده چنددین ورودی را
بددرای تولیدد چندددین خروجدی مددورد اسددتفاده قددرار مدیدهددد.
تحلیل پوششی دادهها هدر واحدد تصدمیم گیرندده را بدا بهتدرین
واحددد تصددمیم گیرنددده مقایسدده م دیکنددد و واحدددهددایی کدده در
آنهددا از ورودیهددای همسددان بددرای رسددیدن بدده خروجددی
همسددان اسددتفاده م دیشددود واحدددهای کددارا و ناکددارا را تعیددین
میکند [.]6
اگر چه پژوهشهای بسدیاری در زمینده کدارایی و بهدرهوری
بانکها با روش  DEAصورت گرفته است؛ اما اکثر این پژوهشها،
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ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت هزینههای بین سازمانی در زنجیره تأمین (مورد مطالعه :شرکت ایران خودرو)؛ مهدی نصراللهی و همکاران



 -3مدل پژوهش
با مطالعات کتابخآنهای و انجام مصاحبه با کارشناسان و خبرگان
بانک ملی و با توجده بده مید ان اهمیدت شداخصهدا در ارزیدابی
شاخصهایی که

عملکرد شعب بانک ،طبق نظر کارشناسان بانکی
از اهمیت کمتری برخوردار بودند و یا اطالعات آنها در دسدترس
نبود حذف گردیدد و در نهایدت شداخصهدای ورودی و میدانی و
خروجی در جدول شماره  9بدرای  70شدعبه باندک ملدی اسدتان
بوشهر در سدال  7055طدی یدک سدال نشدان داده شدده اسدت.
شاخصهای خروجی مرحله اول (شاخصهای میدانی) ،بدهعندوان
شاخصهای ورودی برای مرحله دوم هستند .شاخصهای ورودی
بیدددانگر منددداب اسدددتفاده شدددده و شددداخصهدددای خروجدددی،
ماحصل مناب استفاده شده میباشند.



ورودیهای

خروجی اولیه/

اولیه

ورودی ثانویه

نهایی

 -سرمایه شعبه

 -درآمد شعبه

 متراز شعبه تعداد کارکنان ه ینههایعملیاتی

 -تعداد حسابها

 -سود شعبه

 -مبلغ کل سپردهها

 کل مبلغتسهیالت

سرمایه هر شعبه  :می ان موجودی حساب های مشتریها
در انواع حسابهای موجود در اون شعبه.



متراژ شعبه  :مساحت شعبه بر حسب متر مرب میباشد.



هزینههای عملیاتی  :با توجده بده مسدتندات موجدود در
بانک ،ه ینههای عملیداتی از سده زیدر معیدار ه یندههدای
پرسنلی ،ه ینههای اداری و ه یندههدای اسدتهالف امدوال
منقول تشکیل شده است که از جم این مقادیر ه ینههای
عملیاتی ایجاد میشود.



تعداد حسابهدا  :تعدداد حسدابهدای بداز شدده شدامل
حسابهای فعال و راکد میشود.



خروجیهای

تعددداد کارکنددان :ایددن ورودی میددانگینی از تعددداد

کارکنان صفی در هر شعبه طی دوره یک ساله میباشد.

جدول( :)2فهرست شاخصهای ورودی و میانی و خروجی به
منظور مدلسازی دو مرحلهای شعب بانک
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مبلغ کدل سدپرده هدا  :شدامل مجمدوع میدانگین کدل
سپردههای جاری ،قر الحسنه ،بلند مدت و کوتداه مددت
طی دوره یک ساله میباشد .این شاخص بهعنوان مهمترین
منب مالی ند د شدعب اسدت کده مدیتوانندد از آن جهدت
سرمایهگذاری استفاده کنند.





درآمد شعبه  :می ان موجودی حسابهای شعبه به نسبت
وامهایی که واری شده به حساب مشتریها
سود شعبه  :مقدار سدودی اسدت کده بده ازای تسدهیالت
اعطایی از مشتریان دریافت میگردد.



تعرید عملیدداتی هریددک از متغیرهددای پددژوهش بددهصددورت زیددر
میباشد:

کل مبلغ تسهیالت  :شامل انواع وامهای ارائه شده از سوی
بانک به مشتریان میباشد.

بنابراین مدل مفهومی زیر برای این پژوهش انتخاب شده است.

شکل( :)1مدل مفهومی پژوهش

 -8تحلیل پوششی دادههای دو مرحلهای
تحلیل پوششی دادهها روشی است که کدارایی نسدبی واحددهای
متجانس تصمیمگیری را اندازهگیری میکند .واحدها میتوانند به
شکلهای مختل

مانند بانک ،دانشگاه ،شرکت ،شهرداری و غیره

باشند .آنچه که درمورد واحدها مهم است سداختار واحددهاسدت.
واحدها میتوانند ساختار دومرحلهای یدا چندد مرحلدهای داشدته
باشند .مثال در یدک  DMUدو مرحلدهای ،مرحلده اول از تمدامی
ورودیها برای تولید خروجیها استفاده میکند که این خروجیهدا،
ورودیهددای مرحلدده دوم هسددتند کدده پددس از اسددتفاده از ایددن
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خروجیهای مرحله اول درمرحله دوم ،خروجیهای نهایی تولیدد

ساختار دو مرحلهای یک واحد تصمیم گیری ،تعدادی ورودی ،در

میشود [ .]91برای مثال میتوان ساختار یک بانک را ایدنطدور

مرحله اول بهکار گرفتده مدیشدود و خروجدی کده از مرحلده اول

در نظر گرفت کده باندک از دو ورودی نیدروی انسدانی و سدرمایه

بهدست مدیآیدد بدهعندوان ورودی مرحلده دوم اسدتفاده شدده و

استفاده میکنند ،خروجی این دو عنصر میتواند بهصورت سپرده

خروجی نهایی بهدست میآید .درساختار چند مرحلهای ،خروجی

در نظر گرفته شدود .حدال باندک از ایدن خروجدی یعندی سدپرده

هر مرحله بهعنوان ورودی مرحله بعدد درنظدر گرفتده مدیشدود.

استفاده کرده و با سرمایهگذاری یا دادن وام ،ایجاد سود مدیکندد

ساختار کلی یک  DMUدومرحلهای ،در شدکل زیدر نشدان داده

که نمونهای از ساختار دو مرحلهای یک بانک است .بهطور کلی در

شده است.

شکل( :)2ساختار کلی روش تحلیل پوششی دو مرحلهای

دو دسته اصلی از مددلهدای  DEAبدرای ارزیدابی DMUهدا

با مطالعه کتابخآنهای مدل مفهومی پژوهش جهت مددلسدازی

وجود دارد :مدل جعبه سیاه و مدلهای شبکه .مدل جعبده سدیاه

ریاضی برای ارزیابی کارایی شعب بانک با استفاده از روش تحلیل

با رویکرد  DEAمعمدولی مطابقدت دارد کده DMUهدا بدهعندوان

پوششی دادههای دو مرحلهای مورد تدوین قدرار گرفدت .بدهطدور

فرایندهای تک مرحلهای تفسیر و ارزیدابی مدیشدوند .مددلهدای

کلددی مددیتددوان بیددان نمددود کدده ایددن مطالعدده بددر اسدداس نددوع

 CCRو  BCCمتعلق به ایدن دسدته از مددلهدای  DEAهسدتند

پژوهش،کاربردی و از جهت استراتژیهای پدژوهش از ندوع مددل

همراه با بسیاری از مدلهای جایگ ین و برنامههای کداربردی کده

سازی ریاضی میباشد .همچنین از نظر هددف ،بده دنبدال یدافتن

در حال توسعه هسدتند .در ایدن ندوع از مددلهدای  DEAهدیچ

شعب کارا از ناکارا در دو مرحله در جهت ارزیابی کارایی خددمات

اطالعاتی در مورد ٱن چه که در جعبه سیاه اتفال میافتدد وجدود

بانکی است .این پژوهش در حوزه جغرافیایی اسدتان بوشدهر ،در

ندارد .مدل های جعبه سیاه به محصوالت میانجی که ورودیهدای

شعب بانک ملی اسدتان بوشدهر و در بدازه زمدانی سدال 7055تدا

اولیه را به خروجی های نهایی پیوند میدهند ،توجه نمدیکنندد و

 7011انجام گرفته است.

این نشاندهنده اصلیترین خطای روشهای یک مرحلهای است.
در مدلهای  DEAشدبکه هدر  DMUاز طریدق چنددین مرحلده
تج یه و تحلیل می شوند با کارایی کلی که منعکسکننده کدارایی
هر مرحله است .یکی از محبوبترین مددلهدای  DEAشدبکهای،
مدلهای  DEAدو مرحلهای است .در مقایسه با مدلهدای DEA

سنتی ،مدلهدای  DEAدو مرحلدهای امکدان بررسدی سداختار و
فرایندهای داخل یک  DMUرا

فراهم میکند [.]99

جهت انجام این پژوهش در ابتدا شاخصهای مناسدب جهدت
ارزیابی عملکرد شعب بانک ملی بدا بررسدی مطالعدات مدرتبط در
پژوهشهای مختل از ادبیات موضوعی شناسایی و پاالیش شدده
و متغیرهای ورودی و خروجی در هر مرحله تفکیک شدهاند .پس
از شناسددایی متغیرهددای ورودی و خروجددی نهددایی هددر مرحلدده،
دادههای مربوط به هر متغیدر کده بدهصدورت میدانگین در قلمدرو
زمانی مربوط به سالهای  7055تا  7011می باشد ،جمد آوری

 -0روش شناسی پژوهش

شدهاند .با استفاده از دادههای جمد آوری شدده ،مددل مناسدب

در این پژوهش برای جم آوری اطالعات با مطالعه اسناد گذشدته

تحلیل پوشی دادهها اجرا شده و شعب کارا و ناکارا در هر مرحلده

و از طریق مطالعه میدانی برای گردآوری دادهها اقدام شده است.

به طور جداگانه شناسایی شدهاند.
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ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت هزینههای بین سازمانی در زنجیره تأمین (مورد مطالعه :شرکت ایران خودرو)؛ مهدی نصراللهی و همکاران

همچنین میتوان بیدان نمدود کده سدازمآنهدا جهدت انجدام

مدل :7مدل اولیه  CCRورودی محور

ماموریت خود از شاخصهای متنوعی استفاده میکنند که مید ان

که در آن :

توانایی آنها در کنترل مقادیر ورودیها و خروجیها ،بیانگر نحوه
بهینه ارزیابی عملکردشان میباشد .جهت انتخاب مددل مناسدب

 :نشاندهنده می ان ورودی  iام به واحد تصمیمگیری  0ام.

تحلیل پوششی دادهها ،از آنجا که در بانک کنترل چندانی بر روی

 :نشاندهنده می ان خروجی rام به واحد تصمیمگیری  0ام.

می ان خروجیها وجود ندارد اما با اتخاد سیاستهایی مدیتوانندد

 :نشان دهندهی می ان ورودی  iام به واحد  jام می باشد.

در می ان ورودیهای خود تغییر ایجاد کنند .لذا در ایدن پدژوهش

 :نشان دهندهی می ان خروجی  rام به واحد  jام میباشد.

استفاده از رویکرد ورودی محور مناسب میباشد .در ادغامه مددل

 :وزن داده شده به خروجی  rام می باشد.

اولیه ورودی محور بهکار رفته در این پژوهش تشریح میگردد.

 :وزن داده شده به ورودی  iام می باشد .
متغیرهای تصمیم مدل فول ،وزنهای مربوط به شاخصهای

 -1-0مدل اولیه  CCRورودی محور
مدل اولیه  CCRورودی محور استفاده شده در هر مرحله از این
پژوهش ،یک مدل برنامهری ی خطی میباشدد کده در مددل زیدر

ورودی و خروجی هستند که جدواب بهینده مددل بیدانگر مید ان
کارایی واحد تحت بررسی میباشد.
-2-0اجرای مدل پژوهش

نشان داده شده است.

بددرای تعییددین شدداخصهددای ورودی و خروجددی بددا توجدده بدده

∑

اینکه ورودیهدا نشدانگر منداب مصدرف شدده توسدط سیسدتم و
خروجددیهددا نشددانگر خدددمات ارائدده شددده توسددط سیسددتم

مدل

∑

() 7
∑

∑

مددیباشددد .شدداخصهددا بدده دو دسددته شدداخصهددای ورودی و
خروجی طدی دو مرحلده تقسدیمبنددی شددهاندد کده در جددول
( )0نشان داده شده است.

جدول ( :)3تفکیک شاخصها به ورودی و خروجی

ردیف

نام شاخص

نوع شاخص

مرحله

7

سرمایه شعبه

ورودی

مرحله اول

9

متراژ شعبه

ورودی

مرحله اول

0

تعداد کارکنان

ورودی

مرحله اول

0

ه ینههای عملیاتی

ورودی

مرحله اول

9

مبلغ سپردهها

خروجی  /ورودی

مرحله اول/مرحله دوم

6

تعداد حسابها

خروجی  /ورودی

مرحله اول/مرحله دوم

1

سود شعبه

خروجی

مرحله دوم

0

درآمد شعبه

خروجی

مرحله دوم

5

مبلغ تسهیالت

خروجی

مرحله دوم
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همچنین مقادیرکلیه شاخصهای ورودی و میانی و خروجدی

استفاده شده در این پدژوهش در جددول ( )0آورده شدده اسدت.

جدول ( :)8مقادیرشاخصهای ورودی و میانی و خروجیهای انتخاب شده برای مدل

خروجی اولیه/
ورودی ثانویه

ورودی اولیه

خروجی نهایی

شماره شعبه

متراژ شعبه
(متر مرب )

تعداد کارکنان

6

707

1

011

00

07111

00

09

05

90

1

707

6

011

00

707111

56

79

90

95

4

700

6

011

99

5011

59

79

61

66

4

760

1

011

01

77911

10

5

06

70

11

760

1

011

06

71991

797

67

51

01

11

919

79

011

99

5191

710

09

51

791

12

719

71

011

99

95111

90

76

60

07

13

719

9

011

76

79111

11

99

05

05

18

710

1

011

69

06111

799

95

50

90

10

707

5

011

10

97991

717

97

799

19

16

011

79

011

91

99111

01

99

09

60

11

700

5

011

11

00111

791

07

790

00

14

761

0

011

57

709111

700

711

750

711

(میلیارد تومان)

0

790

5

011

90

76911

60

70

07

00

سرمایه اولیه

ه ینههای عملیاتی
(میلیارد تومان)

8

760

0

011

05

57111

51

19

797

61

(میلیارد تومان)

3

777

0

011

05

75111

07

75

60

99

مبلغ کل سپردهها

2

759

79

011

06

70911

57

71

60

61

تومان)

تعداد حسابها

سود شعبه (میلیارد

درآمد شعبه
(میلیارد تومان)

مبلغ تسهیالت
(میلیارد تومان)

1

709

71

011

91

5111

00

0

09

91

 -3-0مرحله اول اجرای مدل پژوهش

میگیرد .همچنین کارایی کل شعب با ترکیب هر مرحلده بدا هدم
مورد ارزیابی قرار میگیرد.

روشی که در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد شعب باندک ملدی
مورد استفاده قرار میگیرد ،روش تحلیل پوششی دادهها طدی دو
مرحله با رویکرد  CCRورودی محدور بدا بدازده ثابدت نسدبت بده
مقیاس است .بدین صورت که ابتدا ارزیدابی مرحلده اول بده طدور
جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد سپس خروجیهای مرحله اول
که به عنوان ورودی برای مرحله دوم هستند ،مدورد ارزیدابی قدرار
میگیرند و کارایی هر مرحله بهطور جداگانه مورد محداسبه قدرار

در اینجا به طور نمونه مدل عملیاتی اولیه بدرای شدعبه یدک
آورده شده است .تاب هدف این مدل بده دنبدال بیشدینه کدردن
مجموع موزون خروجیهای شعبه یک میباشد و محددودیت اول
آن که مجموع موزون ورودیهای این شعبه مدیباشدد و برابدر بدا
عدد ثابت یک در نظدر گرفتده شدده اسدت؛ بقیده محددودیتهدا،
کارایی تمام واحدها را نشان میدهد .بدهطدور کلدی ایدن مددل 6
متغییر و  70محدودیت دارد.
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+ 5111

Max
St :

-011111111111

- 1 – 760

71 + 709 +
57111111111
- 06111111111
07111111111
- 05111111111
51111111111
- 05111111111
60111111111
- 90111111111
00111111111
- 00111111111
56111111111
- 00111111111
59111111111
- 99111111111
10111111111
- 01111111111

-011111111111

- 79 – 919

= 00111111111

011111111111 + 91111111111 = 7
- 79 – 759 -011111111111
≤1
+ 75111
- 0 – 777 -011111111111
≤1
+ 57111
- 0 – 760 -011111111111
≤1
+ 76911 - 5 – 790 -011111111111
≤1
+ 07111 - 1 – 707 -011111111111
≤1
+ 707111 - 6 – 707 -011111111111
≤1
+ 5011
- 6 – 700 -011111111111
≤1
+ 77911 - 1 – 760 -011111111111
≤1
+ 70911

پس از ورود اطالعات به مدل  CCRورودی محور با استفاده
از نرم افد ار  ،BT DEA Solveمید ان کدارایی هدر یدک از شدعب
مشخص گردید که در جدول ( )9نشان داده شده است .همانطور
که مشاهده میشدود  6شدعبه از  70شدعبه ،کدارا تشدخیص داده
شدهاند .یعنی امتیاز کارایی  %711داشتهاند و سایر شدعب ناکدارا
بودند یعنی امتیاز کدارایی کمتدر از  %711داشدتهاندد .همچندین
متغیرهای ورودی مرحلده اول تعدداد کارمنددان ،متدراژ شدعبه،
سرمایه اولیه و ه ینههای عملیداتی و متغیدرهدای خروجدی ایدن
مرحله شامل مبلغ سپردهها و تعدداد حسدابهدای افتتدا شدده
میباشد.
جدول ( :)0امتیازات کارایی مرحله اول شعب بانک ملی از سال  7055تا 7011
درصد کارایی
کارایی
نام واحدها
05
1/0095
شعبه 7
61
1/6661
شعبه 9
51
1/0560
شعبه 0
15
1/1510
شعبه 0
69
1/6970
شعبه 9
01
1/0669
شعبه 6
711
7
شعبه 1
51
1/0560
شعبه 0
69
1/6710
شعبه 5
711
7
شعبه 71
711
7
شعبه 77
09
1/09
شعبه 79
711
7
شعبه 70
55
1/5095
شعبه 70
17
1/1770
شعبه79
711
7
شعبه 76
00
1/015
شعبه 71
711
7
شعبه 70

+ 71991
≤1
+ 5191
≤1

-011111111111

- 71 – 719

-011111111111

- 9 – 719

-011111111111

- 1 – 710

-011111111111

- 5 – 707

-011111111111

- 79 – 011

-011111111111

- 5 – 700

-011111111111

- 0 – 761

+ 95111
≤1
+ 79111
≤1
+ 06111
≤1
+ 97991
≤1
+ 99111
≤1
+ 00111
≤1
+ 709111
≤1
≥1

,

797111111111
- 06111111111
710111111111
- 99111111111
90111111111
- 99111111111
11111111111
- 76111111111
799111111111
- 69111111111
717111111111
- 10111111111
01111111111
- 91111111111
791111111111
- 11111111111
700111111111
-57111111111
,

,

,

,

همچنین میتوان با توجه بده نتدایج جددول فدول واحددهای
مرج را برای هر شعبه تعیین نمود که نتدایج آن در جددول ()6
نشان داده شده است.
جدول( :)6شعبههای مرج برای شعب با امیتاز کارایی ضعی
نام واحدها

کارایی

واحدهای مرج

ردی
7

شعبه 7

%05

شعبه  77و شعبه 70

9

شعبه 9

%61

شعبه 71و شعبه  77و
شعبه 70

0

شعبه 0

%51

شعبه  71و شعبه 70

0

شعبه 0

%15

شعبه  1و شعبه  71و
شعبه  77و شعبه 70

9

شعبه 9

%69

شعبه  1و شعبه  71و
شعبه  70و شعبه 76

6

شعبه 6

%01

شعبه  1و شعبه  71و
شعبه 70

0

شعبه 0

%51

شعبه  71و شعبه 70

5

شعبه 5

%69

شعبه  71و شعبه 70

79

شعبه 79

%09

شعبه  1و شعبه  71و
شعبه  77و شعبه 70

70

شعبه 70

%55

شعبه  71و شعبه 70

79

شعبه 79

%17

شعبه 71و شعبه  77و
شعبه 70

71

شعبه 71

%00

شعبه 71و شعبه 77و
شعبه 70
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 -8-0مرحله دوم اجرای مدل پژوهش
در اینجا نی مانند مرحله اول ،بهطور نمونه مدل عملیداتی اولیده
برای شعبه یک از مرحله دوم آورده شده اسدت .تداب هددف ایدن
مدل بهدنبال بیشینه کردن مجموع موزون خروجدیهدای شدعبه
یک میباشد و محدودیت اول آن که مجموع مدوزون ورودیهدای
این شعبه میباشد و برابر با عدد ثابت یدک در نظدر گرفتده شدده
است؛ بقیه محدودیتها ،کارایی تمام واحدها را نشان میدهد .به
طور کلی این مدل  9متغییر و  70محدودیت دارد.
91111111111

+

+ 0111111111

09111111111

=

Max
St :

-

00111111111 + 5111 = 7
 60111111111 +71111111111 +6111111111157111111111 –70911 ≤ 1
 60111111111 +75111111111 +9911111111107111111111 –75111 ≤ 1
 797111111111 +19111111111 +6111111111151111111111 –57111 ≤ 1
 07111111111 +70111111111 +0011111111160111111111 –76911 ≤ 1
 05111111111 +09111111111 +9011111111100111111111 –07111 ≤ 1
 90111111111 +79111111111 +9511111111156111111111 –70711 ≤ 1
 61111111111 +79111111111 +6611111111159111111111 –5011 ≤ 1
 06111111111 +5111111111 +7011111111110111111111 –77911 ≤ 1
 51111111111 +67111111111 +01111111111797111111111 –71991 ≤ 1
 51111111111 +09111111111 +791111111111710111111111 –5191 ≤ 1
 60111111111 +76111111111 +0711111111190111111111 –95111 ≤ 1
 05111111111 +99111111111 +0511111111111111111111 –79111 ≤ 1
 50111111111 +95111111111 +90111111111799111111111 –06111 ≤ 1
 799111111111 +97111111111 +19111111111717111111111 –97991 ≤ 1
 09111111111 +99111111111 +6011111111101111111111 – 99111 ≤ 1
 790111111111 +07111111111 +0011111111179111111111 – 00111 ≤ 1
750111111111 +711111111111 +711111111111
700111111111 –709111 ≤ 1
, ,
,
, ,
≥1

پس از ورود اطالعات به مدل  CCRورودی محور بدا اسدتفاده از
ندرم افد ار  ،BT DEA Solverمید ان کدارایی هدر یدک از شدعب
مشخص گردید که در جدول ( )1نشان داده شده است .همانطور
که مشاهده میشدود  1شدعبه از  70شدعبه کدارا تشدخیص داده
شدهاند ،یعنی امتیاز کارایی 711درصد داشتهاند 9 ،شعبه امتیداز
کارایی بین  51تا  50درصد 0 ،شعبه امتیاز کارایی بین  07تا 01
درصد 9 ،شعبه امتیاز کدارایی بدین  60تدا  60درصدد و  7شدعبه
امتیاز کارایی  00درصد گرفتهاند .متغیرهای ورودی برای مرحلده
دوم در واق همان متغیرهای خروجی مرحله اول یعنی مبلغ کدل
سپردههای شعبه و تعداد حسابها هسدتند .متغیرهدای خروجدی
این مرحله هم سود شعبه ،درآمد شعبه و مبلغ تسهیالت اعطدایی
است.
جدول ( :)1امتیازات کارایی مرحله دوم شعب بانک ملی
از سال  7055تا 7011
نام واحدها

کارایی

درصد کارایی

شعبه 7

1/0191

07

شعبه 9

1/5705

57

شعبه 0

1/0679

06

شعبه 0

7

711

شعبه 9

1/0500

51

شعبه 6

1/0600

01

شعبه 1

1/0060

00

شعبه 0

1/5001

50

شعبه 5

1/6099

60

شعبه 71

7

711

شعبه 77

7

711

شعبه 79

1/5970

59

شعبه 70

1/5615

56

شعبه 70

1/600

60

شعبه 79

7

711

شعبه 76

7

711

شعبه 71

7

711

شعبه 70

7

711
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همچنین میتوان با توجده بده نتدایج جددول ( )1واحددهای
مرج را برای هر شعبه تعیین نمود که نتدایج آن در جددول ()0
نشان داده شده است.
جدول( :)4شعبههای مرج برای شعب با امیتاز کارایی ضعی
ردی

نام

کارایی

واحد های مرج

7

شعبه 7

%07

شعبه  77و شعبه 79

واحدها

جدول ( :)4معرفی سناریوهای سه گانه
سناریو

وزن هر مرحله از اجرای مدل ریاضی
مرحله اول

مرحله دوم

اول

1/0

1/0

دوم

1/20

1/10

سوم

1/10

1/20

جدول ( :)11بررسی و تحلیل ارزیابی شعب در ترکیب دو مرحله

9

شعبه 9

%57

شعبه  77و شعبه 79

سناریو 3
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0
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70

شعبه
79
شعبه
70
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70

 -0-0طراحی سناریوهای ترکیب مرحله اول و دوم بدرای
نتیجهگیری از ارزیابی دو مرحله
همانطور که خروجی هدر مرحلده از اجدرای مددل ریاضدی نشدان
می دهد ،در مرحله اول تنهدا  6شدعبه و در مرحلده دوم  1شدعبه
دارای کارایی یک بودند و سایر شعب ناکارا یا دارای نمره کدارایی
کمتر از یک هستند .لذا در این مرحله برای بهدست آوردن می ان
کارایی کلی شعب از طریق ترکیب دو مرحلده اول و دوم بدا دادن
وزنهای مختل به هر مرحله سناریوهای سه گانه را که اطالعات
مربوط به آن در جدول زیدر آمدده اسدت معرفدی کدرده و مید ان
کارایی روش دو مرحلهای را محاسبه مینماییم.
در سناریوی  ،7بده هدر دو مرحلده اول و مرحلدهی دوم وزن
1/9میدهیم .اما در سدناریوی ،9بده مرحلده اول وزن  1/99و بده
مرحله دوم وزن  1/19میدهدیم .در سدناریو  ،0بده مرحلده اول
وزن  1/19و به مرحله دوم وزن  1/99میدهیم .از حل آن در نرم
اف ار  EXCLEاطالعات مربوط به ترکیب مراحل ارزیابی شعب در
جدول زیر بهدست میآید.

با بررسی سناریوها مشاهده مدیکندیم کده تعدداد گدرههدای
موجود در مرحله اول و دوم کاهش یافته اسدت و فقدط  0شدعبه،
یعنی شعبه  71و شعبه  ،77شعبه  76و شعبه  70کارا هسدتند .و
سایر شعب که در مرحله اول و دوم کارا بودندد در ایدن مرحلده از
طریق ترکیب دو مرحلدهای ،گدرههدای آنهدا ازاد شدده و مقددار
کارایی کمتر از یک را گرفتهاند .حال برای اینکه این  0شعبه کده
دارای نمره کارایی یک هستند رتبهبنددی شدوند و مید ان دقیدق
آنها را بهدست آوریم از روش رتبهبندی اندرسون -پترسدون کده
برای رتبهبندی شعب کارا به کار میرود ،استفاده میکنیم .به این
صورت که فقط می ان کدارایی شدعب  71و  77و  76و  70را بدا
روش اندرسون پترسون در هدر مرحلده اول و دوم محاسدبه مدی
کنیم .اطالعات مربوط به آن در جدول زیر آمده اسدت .حدال بدا
قددرار دادن نمددره کددارایی ایددن  0شددعبه بددا روش رتبددهبندددی
اندرسون -پترسون در سناریوهای سه گانه ،می ان کدارایی دقیدق
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شعب برای رتبهبندی نهایی بهدست میآید .با میدانگینگیدری از
سناریوها ،شعب را رتبه بندی نهایی میکنیم .هنگام رتبه بنددی
متوجه میشویم که شدعبه  0و شدعبه  71هدر دو مقددار کدارایی
 1/50دارند .اما بهدلیدل اینکده در باندکهدا مید ان سدود آوری و
درآمد مهمتر است و در اولویت باالتری قرار دارد( .از انجا که سود
ج شاخصهای مرحله دوم است) بررسی میکنیم کده از ایدن دو
شعبه کدام یک در مرحله دوم کارایی باالتری را نسبت به دیگری
کسب کرده اسدت .از انجدا کده شدعبه  71در مرحلده دوم مقددار
کارایی یک را کسب کرده است بهتر است در رتبه باالتری نسدبت
به شعبه  0که مید ان کدارایی  %50در مرحلده دوم کسدب کدرده
است ،قرار بگیرد .رتبهبندی نهایی شعب بر اساس میانگینگیدری
از سناریوهای سه گانه صورت میگیرد .بدین صورت که هر شعبه
ای که می ان کارایی بیشتری داشته باشد رتبه باالتری را به خدود
اختصاص مدیدهدد .در جددول ( )77ترتیدب شدعب آورده شدده
است.
جدول( :)11رتبه بندی نهایی شعب
نام واحدها

در نظر گرفت و همچندین خروجدیهدای سیسدتم بدانکی تحدت
عناوین درآمد ،سودآوری میتواند در چرخه زنجیره تأمین تا نتایج
مالی بانک قرار داده شوند .در نظر گرفتن اثر این عوامل در مددل
مددیتوانددد بدده عنددوان ابدد اری در اختیددار مدددیران بانددکهددا و
سیاستگذاران در جهت تصمیمگیری برای اف ایش کدارایی قدرار
گیرد؛ عالوه براین ارزیابی کارایی بانکها به سرمایهگدذاران ایدن
امکان را میدهد که بانکها را براساس عملکردشدان رتبدهبنددی
کددرده و در تصددمیمات خددود از اطالعددات مربددوط بدده آنهددا
استفاده کنند.
پژوهش حاضر تأکید میکند که تحلیل پوششدی دادههدا بده
عندددوان روشددی روشدددی غیرمولفدددهای در ارزیدددابی واحددددهای
تصمیمگیری میتواند در ارزیابی شعب بانکها مورد استفاده واق
شود .ضمن اینکه این تکنیک کمی با مدلسازی ریاضی میتواندد
به بررسی دقیق ساختار مالی و ارزیابی شعب بانک اقدام کندد .بدا
توجه به تواب هدف منظم ساختار رتبهبندی شده منطقدی بدرای

رتبه نهایی

متوسط

7

7/65

شعبه 77

9

7/99

شعبه 76

0

7/97

شعبه 71

زمانی که تعداد واحدهای تصمیمگیری کم هستند ،ممکدن اسدت

0

7/71

شعبه 70

گرهای در انتخاب واحدهای کارا رخ دهد .بهعبدارت دیگدر تعدداد

9

1/50

شعبه 70

واحدهای کارا (واحدهایی کده مقددار عملکدرد یدک دارندد) زیداد

6

1/50

شعبه 71

خواهند بود .روشهایی برای کاهش و یا محدود کردن ایجاد ایدن

1

1/50

شعبه 0

0

1/51

شعبه 0

گرهها ایجاد شده است .در این پژوهش اسدتفاده از روش تحلیدل

5

1/00

شعبه 0

ارزیابی عملکرد شعب مهیا میسازد .البته نمیتوان این حقیقت را
دور از ذهن داشت کده از معایدب روش تحلیدل پوششدی دادههدا

پوششی دادههای دو مرحلهای باع کاهش واحدهای کدارا بده 0
واحد (شعبه) شده است در صورتی که اگر از روش تک مرحلدهای

71

1/01

شعبه 6

77

1/06

شعبه79

استفاده میشد شاهد  6واحد کارا بودیم .به این ترتیدب روش دو

79

1/09

شعبه 7

مرحلهای با کاهش تعداد گره ها به ما کمک میکندد تدا ارزیدابی

70

1/07

شعبه 70

واق بینانه تری از واحدهای مورد بررسی داشته باشیم .

70

1/15

شعبه 9

79

1/10

شعبه 9

76

1/19

شعبه 1

71

1/11

شعبه 79

گردد میتواند حتی راهی برای کاهش گرههای یافته شده باشدد.

70

1/69

شعبه 5

نتایج این پژوهش نشان میدهد که برخی از شعب باندک ملدی از

در این پژوهش از روش دو مرحلهای که مدیتواندد برحسدب
ساختار زنجیرهای ورودی ،فرآیند و خروجی در باندکهدا منطبدق

سطح کارا فاصله دارند و بدرای فعالیدت در سدطح کدارا ،بایدد بده
 -6نتیجهگیری و پیشنهاد

عوامل خروجی در در هر دو مرحله که شدامل تعدداد حسدابهدا،

در این پژوهش کارایی  70شعبه بانک ملدی بدا اسدتفاده از روش

مبلغ کل سدپرده توجده نمایندد و همچندین بده دنبدال افد ایش

تحلیل پوششی دادههای دو مرحلهای مورد بررسدی قدرار گرفدت.

سودآوری خود باشند .همچنین با توجه به کارایی باالی این روش

بهطور کلی میتوان بیان نمود که بانکها نید از فرآیندد زنجیدره

نسبت به روشهای سنتی اندازهگیری کارایی ،پیشنهاد مدیشدود

تأمین خارج نیستند .واضح اسدت ورودی یدک سیسدتم بدانکی از

که در مطالعات آتی وضعیت سدایر باندکهدای موجدود در سدطح

جمله مناب انسانی ،مناب مالی ،تجهی ات ،امالف و شعب میتوان

کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.
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Abstract
Banks and financial and credit institutions play an important role in the economic development of each country.
Currently, due to the considerable number of banks and financial and credit institutions in this country, and also
due to the privatization process of state-owned banks and the conversion of credit cooperatives and credit
financial institutions into banks, their performance evaluation has become important. The purpose of this paper
is to provide a method for evaluating the performance of banks and financial and credit institutions. In this
research, using experts' opinions and library studies, banks' performance evaluation criteria of 18 branches of
Melli Bank were evaluated in two stages, then the two-stage data envelopment analysis method was used to
evaluate the performance of branches and finally rank them. The studied indicators were categorized into two
stages to evaluate the performance of branches. Input indicators for the first stage of evaluation include: the size
of the branches, the number of employees, the initial capital and the operating cost of the branches. Also, the
output indicators of this stage, which are also considered as the input to the second stage, include the number of
accounts and the total amount of deposits with the bank. Finally, branch profit indices, branch income and
facility amount were categorized as the output of the second stage.

Keywords: Supply Chain, Bank, Performance Evaluation, Data Envelopment Analysis
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