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Abstract 

Objective: The purpose of this paper is to evaluate the efficiency of decision-making 

units using the goal programming model of data envelopment analysis with restriction 

weight and ranking of units with a unique method in Ghavamin Bank. 

Methods: In this study, the classical CCR model was used to determine the 

management efficiency of provincial branches in Ghavamin Bank. To increase the 

discriminative power of efficient and inefficient decision-making units, a combination 

of goal programming models with Weight restriction was used and a new model called 

goal programming of data envelopment analysis with Weight restriction was presented. 

Results: Based on the output values of the classical CCR model, 16 out of 32 decision-

making units became efficient and 16 units became inefficient. In the next step, for 

more separability of the units, the goal programming model of data envelopment 

analysis with Weight restriction was used. The results of the first-order Euclidean norm 

became 7 efficient and the rest inefficient out of 32 decision-making units, and the 

results of the infinite Euclidean norm became 1 of 32 efficient units and the rest of the 

decision-making units inefficient. 

Conclusion: The results showed that the goal programming model of data envelopment 

analysis with Weight restriction related to infinite Euclidean norm in separating and 



ranking efficient decision-making units from inefficient has a high discriminate power 

compared to the classical CCR model and the first-order Euclidean norm. 

Keywords: Ghavamin Bank, Goal Programming, Data Envelopment Analysis, Data 

Envelopment Analysis with Weight restriction, Discriminate Power. 
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 چکیده

هاا باا    داده یپوششا  یا  تحل یزرماان  ی یر مدل برنامه یریکارگ با به گیرنده یمتصم ی احدها ییکارا یابیمقاله ارا ینهدف ا هدف:

 .باشد یم ینفرد در بانک قوام ر ش منحصربه یک احدها با  یبند   رتبه ی ان یتمحد د

شد.  یریکارگ به یکک ال CCRنخست مدل   ینها در بانک قوام شعب االتان یریتمد ییکارا یینتع یپژ هش برا یندر ا: روش

 شده یبترک ی ان یتبا محد د یزرمان ی یر کارا اا ناکارا، مدل برنامه گیرنده یمتصم ی احدها پذیری یکقدرت تفک یشمنظور اف ا به
 .یدارائه گرد ی ان یتها با محد د داده یپوشش ی تحل یزرمان ی یر تحت عنوان برنامه یدمدل جد یک  

 احاد ناکاارا شادند. در     61کاارا     گیرناده  یم احد تصم 23 احد اا  61 یک،ک ال CCRمدل  یخر ج یربر االاس مقادها:  یافته

شد کاه   یریکارگ به ی ان یتها با محد د داده یپوشش ی تحل یزرمان ی یر  احدها مدل برنامه یشترب پذیری یکتفک یمرحله بعد برا
حاصا  اا نار     یجناکارا شدند   نتاا  یه احد کارا   بق 7 گیرنده یم احد تصم 23 یناا ب ل،مرتبه ا  یدالیحاص  اا زن با نر  اقل یجنتا
 ناکارا شدند. گیرنده یمتصم ی احدها یه احد کارا   بق 23 احد اا  6 نهایت، یب

در  نهایات  یمربوط به نر  با  ی ان یتها با محد د داده یپوشش ی تحل یزرمان ی یر رنامهنشان دادند که مدل ب یجنتاگیری:  نتیجه

  نر   یکک ال CCRنسبت به مدل  ییباال پذیری یکقدرت تفک یکارا اا ناکارا، دارا گیرنده یمتصم ی احدها یبند   رتبه یکتفک
 مرتبه ا ل االت.    یدالیاقل

 پذیری یکقدرت تفک ی، ان یتها با محد د داده یپوشش ی ها، تحل داده یپوشش ی تحل ی،زرمان ی یر برنامه ین،بانک قوامها:  کلیدواژه
 

هاا بار    داده یپوششا  یا  ارائه مدل تحل (.6011) محمدعلی ،افشارکاظمی عباس  ، یاشلق یطلوع؛ غ مرضا، نیپناهنده خوجاستناد: 

مادیریت   .یندر باناک قاوام   گیرناده  یمتصم ی احدها یبند   رتبه ییکارا یابیارا یبرا ی ان یت  محد د یزرمان ی یر برنامه ی یهپا
  .611 -611، (6)62، صنعتی

------------------------------------------------------------ 
 611 - 611صص. ، 6، شماره 62، د ره 6011، صنعتیمدیریت 

DOI: 10.22059/IMJ.2021.312658.1007794 

 37/63/6211: رشیپذ، 11/10/6211 :افتیدر
 نوع مقاله: علمی پژ هشی

   دانشکده مدیریت دانشااه تهران ©
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 مقدمه

ناپذیر اا اندگی  که ارایابی عملکرد، یک عنصر اجتناب طوری به باشد می عملکرد بهبود مالی الاامان هر اصلی هدف

عنوان یکی اا  کارکنان، اهداف   راهبردها بهالاامانی االت   فقدان نظا  ارایابی در ابعاد مختلف اعم اا منابع   امکانات، 

ها اهمیت  عملکرد الاامان ؛ بنابراین  ارایابی(6212)خاتمی   همکاران،  گردد های الاامان قلمداد می ع ئم بیماری

 ترین مهم اا کارایی یکی که اند شده مطرح امر اه معیار ارایابی عملکرد عنوان به گوناگونی های ای داشته   شاخص  یژه

 . (6212)زذر   همکاران،  معیارها االت این

 ها، کاهش ه ینه باهدف که هایی تصمیم یعنی االت؛ الاامان در کارها درالت اجرای به مفهو  کارایی تعریف، طبق

 االت، منابع بهینه تخصیص کارایی، همان مفهو  اقتصاد در شوند. می گرفته محصول کیفیت بهبود   تولید مقدار اف ایش

)میانجی   بریمنژاد،  االت مشخص االتاندارد یک با مقایسه در ها نهاده التاده ها به نسبت معرف کارایی، درمجموع اما

6211) . 

ایرا مدیران برای باقی  االت، برخوردار   الهامداران مدیران بانک برای باالیی اهمیت اا ها بانک کارایی النجش

 .(6212)رنجبر   همکاران،  ها نیاامند رالیدن به باالترین الطح کارایی هستند ماندن در عرصه رقابت با الایر بانک

های مهم در حواه  یکی اا ر ش 6ها های مختلفی  جود داردکه تحلی  پوششی داده برای ارایابی کارایی ر ش 

بندی  احدهای  منظور ارایابی کارایی   رتبه های اخیر موردتوجه محققان ایادی به باشد که طی الال ارایابی کارایی می

توان به  کارگیری زن می های پژ هش عملیاتی االت که با به ی تکنیک گیرنده قرارگرفته االت. این ر ش بر پایه تصمیم

گیرنده را در  ها  احدهای تصمیم گیرنده با چندین  ر دی   خر جی پرداخت. تحلی  پوششی داده ارایابی  احدهای تصمیم

های تحلی  پوششی  فرد در بیشتر مدل بندی منحصربه دهد به این خاطر امکان رتبه می بهترین شرایط مورد ارایابی قرار

مثال  عنوان شود، به کارگیری می های مختلفی به ها ر ش ها  جود ندارد. برای رفع این مشک  در تحلی  پوششی داده داده

(   ... هر یک 6101کستون، (، کارایی متقاطع )ال6103(، محد دیت  انی )زلن، 6110)ر ش اندرالون پیترالون 

 ها هستند.  فرد در تحلی  پوششی داده بندی منحصربه های برای رفع مشک  رتبه ر ش

   بوده علمی محکم فاقد پشتوانه   تجربی ها اغلب بانک ارایابی کارایی موجود های ر ش مدارك،   شواهد بر االاس

)صالحی  باشند گیرنده مناالب نمی یسه کارزمدی  احدهای تصمیمزن برای مقا نتایج ها، ر ش این االتاندارد نبودن به دلی 

 زمده دالت به نتایج تا کرد کارگیری به شده تثبیت   علمی های ر ش اا باید کارایی ارایابی . لذا برای(6211  همکاران، 

 احدهای  قادر باشند کاراییها  بانک بوده   اطمینان قاب  بهبود،   اص ح راهکارهای   ها تصمیم گرفتن برای

 در   کرده نمایان اقتصادی منابع کمیاب اا کارگیری به در خود را های توانمندی گیرنده را دقیق النجیده، مقدار تصمیم

)پناهنده   همکاران،  ز رند فراهم را کارایی های اف ایش امینه الا ، های بررالی با ناکارایی  احدها مشاهده صورت

6211 .) 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 .DEA 
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های تحلی  پوششی  به اهمیت ارایابی کارایی در صنعت بانکداری، در این پژ هش به دنبال ارائه مدل با توجه

گیرنده در بانک قوامین ارائه شود.  فرد اا  احدهای تصمیم بندی منحصربه یک رتبه  الیله زن های جدید هستیم که به داده

  باشد ها   یک نوع محد دیت  انی جدید می پوششی داده ری ی زرمانی با تحلی  شده تلفیقی اا برنامه های ارائه مدل

 پیشینه پژوهش

های ایادی صورت گرفته االت که اا زن جمله  ها، پژ هش ها به دلی  اهمیت   جایااه زن در حواه ارایابی کارایی در بانک

 توان اشاره کرد: به مطالعات ایر می

کارگیری اا  با به گی ن االتان های بانک اا یکی شعبه 60 کارایی بررالی به پژ هشی در) 6212 (همکاران زذر  

کارگیری اا  ( کارایی  احدهای ارای بانک کشا رای را با به6212پرداختند. محقر   همکاران ) DEA ای ر ش د مرحله

( یک مدل تحلی  6212مورد ارایابی قراردادند. مومنی   همکاران )  BSC ،DEA   3AHP 6های ترکیبی ر ش

ده های شبکه ای جدید به منظور ارایابی   رتبه بندی گر هی  احدهای بانکی  ارائه دادند. صادقی مقد    پوششی دا

( به اندااه گیری پایداری رنجیره تامین خدمات بانک پارالیان با االتفاده اا الیستم االتنتاج فاای 6210همکاران )

بانک الپه شهر مشهد پرداختند  2یابی کارایی شعب درجه ( به ارا6211چندمرحله ای پرداختند.  ژیانی رضایی   همکاران)

را شناالایی نمودند. شفیعی  13تا  07های بانک الپه در شهر مشهد طی الال 2  کارزمدترین   ناکاراترین شعب درجه 

رانی شعبه یک بانک ای 61به ارایابی کارایی  SBM2های پویا با ر یکرد   کارگیری مدل تحلی  پوششی داده ( با به6211)

کارگیری یک ر یکرد فاای به ارایابی پنج بخش بانک  ( با به6211الال مالی متوالی پرداخت. نیلچی ) 2در طول 

جذب منابع   مدیریت دارد، اما کارایی  قبول درامینه پرداختند   به این نتیجه رالیدند که بانک کارایی نسبتاً قاب 

( بیان نمود که درمجموع 6217جدی مواجه االت. جهانایری )های خدمات، تخصیص منابع   الودز ری با مشک   بخش

های ملت   صادرات بیشترین  اند   بانک ها در نظا  بانکی ایران پرداخته پژ هش به کاربرد تحلی  پوششی داده 210

تحلی  کارگیری  ( در پژ هشی با به6217اند. عرب ماایار   همکاران ) ها را داشته کارگیری اا تحلی  پوششی داده به

( در 6217پرداختند. پارالافرد   همکاران ) 6212تا   6201های  بانک طی الال 60ای به ارایابی  های شبکه پوششی داده

بانک دارای مجوا اا بانک  36تحقیقی با االتفاده اا ر ش دلفی   الیستم رتبه بندی کمل  به منظور رتبه بندی اعتباری 

( در 6210اق بهادار تهران   فرابورس ایران االتفاده نمودند. احدااده نمین )مرک ی ایران   پذیرفته شده در بورس ا ر

برای یک بانک  6ها به ارایابی شعب درجه  کارگیری ر یکرد محد دیت  انی در تحلی  پوششی داده پژ هشی با به

یی متقاطع به ارایابی ( در تحقیقی با االتفاده اا مدل کارا6211پرداختند. شیخ حسنی   همکاران ) 6211تجاری در الال 

کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس ا راق بهادار تهران پرداخته   ارتباط زن را را با ریسک   الودز ری بررالی 

( 3160( به ارایابی کارایی مدیریت   شعب بانک قوامین پرداختند. بودا   ایمکوا )6211کردند.  پناهنده   همکاران )

ها  ( در تحلی  پوششی داده(SBM( بر االاس مدل 3111-3166های ) الال اا الال 63را برای  های االلواکی کارایی بانک

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 . Balance score card 
2 .Analysis hierarchy  process 
3 .Slack base measure 
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( در پژ هشی به تحلی  کارایی فر ش شعب یک بانک فن ندی 3160مورد ارایابی قراردادند. االکیلینن   همکاران )

را با  3163تا  3113های  ن الالهای تجاری ایمبا ه بی  ری بانک ( کارایی   بهره3161پرداختند. ژاکوب   الاجیست )

( در پژ هشی به 3160 ری مالم کوئیست محاالبه نمودند. یونگ تان   کریستوس فلور ا )   اندیس بهره DEAهای  مدل

های کشور چین پرداختند   برای محاالبه کارایی اا تکنیک تحلی  پوششی  بررالی ریسک، رقابت   کارایی در بانک

( اا اندیس بهره  ری مالم کوئیست   تحلی  پوششی داده ها به منظور ارایابی 3160کاران )االتفاده نمودند. کریمی   هم

ها  ( اا تکنیک تحلی  پوششی داده3161بهره  ری مدل کسب   کار شعب بانک االتفاده نمودند.   انکی   همکاران )

  داختند.منظور محاالبه یک شاخص نا پارامتریک اا حاکمیت شرکتی پر عنوان یک اب ار به به

 شکاف تحقیقاتی و نوآوری تحقیق

توان به اهمیت ارایابی کارایی در صنعت بانکداری پی برد. اما  جود مدل توانمند برای  شده می با توجه به موارد بیان

ر فرد اا  احدهای تحت ارایابی ارائه دهد، د بندی منحصربه پذیری باال که بتواند یک رتبه ارایابی کارایی باقدرت تفکیک

پردااد    ها به ارایابی کارایی در بهترین حالت می تواند باشد. تحلی  پوششی داده عنوان یک خأل مطالعاتی می این حواه به

 الیله هیچ مدل دیاری کارا نخواهد  ها ناکارا باشد به های تحلی  پوششی داده  الیله مدل ای که به گیرنده  احد تصمیم

های تحلی    الیله مدل گیرنده معموالً به شود که تعداد ایادی  احد تصمیم بب میبینانه ال بود. اما این دیدگاه خوش

پذیری پایینی دارند. برای رفع این مشک  در تحلی   ها قدرت تفکیک ها کارا تشخیص داده شوند   این مدل پوششی داده

کارگیری  کنند تا بتوانند با به ه میبندی، محد دیت  انی، کارایی متقاطع   ... االتفاد های رتبه ها اا مدل پوششی داده

گیرنده را اف ایش دهند. این کار معموالً تأثیر منفی ر ی ارایابی  پذیری  احدهای تصمیم های مکم  قدرت تفکیک مدل

بندی   محد دیت  انی بحث نشدنی بودن در ارایابی کارایی  مثال ممکن االت درر ش های رتبه عنوان خواهد داشت. به

فرد بودن ماتریس کارایی  پترالون یا محد دیت  انی به  جود زید. یا بحث عد  منحصربه-ی مانند اندرالونهای برای مدل

بندی  پذیری باال برای ارائه رتبه ها باقدرت تفکیک متقاطع مطرح شود. پس ارائه یک مدل تحلی  پوششی داده

ر این پژ هش برای اهمیت ارایابی کارایی در باشد. لذا د فرد در این حواه همواره مدنظر محققان ایادی می منحصربه

شده یک مدل  شود. مدل ارائه پذیری باال ارائه می ها با قدرت تفکیک صنعت بانکداری یک مدل جدید تحلی  پوششی داده

کند. م ایای مدل  ری ی زرمانی االت که اا ر یکرد محد دیت  انی االتفاده می ها بر پایه برنامه تحلی  پوششی داده

های  پذیری   حذف  ان شده ع  ه بر باال بردن قدرت تفکیک شده این االت که با محد دیت  انی اعمال ارائه

کارگیری مدل  شود   نیاای به به غیرمتعارف، همواره مدل محد دیت  انی شدنی خواهد شد   فقط یک مدل ح  می

گیرنده را  بندی  احدهای تصمیم برای رتبه شده های بیان یک اا مشک ت ر ش شده هیچ مکم  ندارد. در اقع مدل ارائه

 نخواهد داشت.  

منظور اف ایش قدرت  ( که یک مدل اله هدفه به6111در حقیقت در این پژ هش مدل لی   همکاران )

منظور تک هدفه نمودن  کارگیری   در ادامه به های النتی االت، به گیرنده نسبت به مدل پذیری  احدهای تصمیم تفکیک

پذیری باالیی نداشته  ری ی زرمانی ممکن االت قدرت تفکیک ری ی زرمانی االتفاده گردید. مدل برنامه برنامهمدل اا ر ش 
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باشد، به همین دلی  اا یک ر یکرد محد دیت  انی جدید االتفاده نموده   یک مدل با محد دیت  انی ارائه   اا ترکیب 

ها  بندی مدیریت شعب االتان منظور رتبه یی ارائه گردید. درنهایت بهارایابی کارایی نها  ری ی زرمانی، مدل زن با مدل برنامه

فرد اا مدیریت  بندی منحصربه یک رتبه شده در این پژ هش مورداالتفاده قرارگرفته   نتیجه زن در بانک قوامین مدل ارائه

  باشد. ها در بانک قوامین می شعب االتان

 شناسی پژوهش روش

های جدید برای  االت. ایرا نخست یک مدل تحلی  پوششی داده بنیادین   کاربردیتحقیق حاضر اانظر هدف، تحقیقی 

شود. در ادامه این مدل را برای ارایابی کارایی در صنعت  گیرنده ارائه می فرد  احدهای تصمیم بندی منحصربه رتبه

نار  نمایم، تحقیق گذشته دهیم. اا طرفی دیار چون اا اط عات گذشته االتفاده می بانکداری مورداالتفاده قرار می

صورت میدانی   اا طریق مصاحبه با مدیران ارشد بانک قوامین شناالایی   نهایی شدند.  های ارایابی به باشد. شاخص می

ها با محد دیت  انی االت، که در این حواه جدید  ری ی زرمانی تحلی  پوششی داده شده، مدل برنامه همچنین مدل ارائه

 باشد. می

ها  ری ی زرمانی تحلی  پوششی داده   مدل برنامه 6CCRمدل ارایابی کارایی، برای تحقیق این در که این به توجه با

 شود. ها پرداخته می شده االت، تنها به تشریح این مدل به کارگیری CCRی  با محد دیت  انی بر پایه

 ها تحلیل پوششی داده CCRمدل 

     خر جی االت. در اقع  s ر دی     mگیرنده داریم که هرکدا  دارای   احد تصمیم  nفرض کنید که

(j=1,2,….,nبردار  ر دی با مؤلفه )   های    (i=1,…,mرا تبدی  به بردار خر جی با مؤلفه )  های    (r=1,…,s )

 گردد.    ت ایر محاالبه میصور به CCRکارگیری مدل مضربی  ( با بهo=1,2,….,nا  ) oنماید.  کارایی  احد  می

   ∑  

 

   

    

∑   
 
(6)رابطه                                                                                                                                                                 

∑  

 

   

    ∑  

 

   

                   

                  

                  

 شود: صورت ایر تعریف می که در زن متغیرها به

 i=1,…..,mا     jبرای  احد    می ان  ر دی              

    r=1,….,sا      jبرای  احد  rمی ان خر جی              

 ا  iشده به  ر دی   ان داده             

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1 Charnes, Cooper and Rhodes 
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 ا   rشده به خر جی   ان داده            

 همچنین تعریف ایر را داریم:

، در غیراینصورت ناکارا 6( برابر 6گوییم هرگاه مقدار بهینه تابع هدف مدل ) می CCRرا کارایی       :6تعریف 

  باشد.  می

فرد  بندی منحصربه   امکان رتبهبینانه االت   ممکن االت چندین  احد کارا باشند  ( ارایابی کارایی خوش6مشک  مدل )

(، کارایی 6112) پیترالون-های مانند اندرالون ها اا مدل  جود نداشته باشد. برای رفع این مشک  در تحلی  پوششی داده

شود. در این بخش به ارائه یک مدل تحلی  پوششی  کارگیری می (  ... به6110؛ د ی    گرین، 6101متقاطع )الکستون، 

بندی  احدهای  منظور رتبه های النتی به پذیری باالتری نسبت به مدل شود که قدرت تفکیک ها جدید پرداخته می داده

 گیرنده دارد.  تصمیم

 ها زی خطی چند معیاره برای تحلیل پوششی دادهری مدل برنامه

 مدل  ها ک الیک، در تحلی  پوششی داده پذیری تفکیک قدرت بهبود برای که بودند مؤلفانی ( نخستین6111ریوا )   لی

های چند معیاره با اله هدف حداق  کردن  کردند. مدل تحلی  پوششی داده ارائه را چند معیاره های داده پوششی تحلی 

پذیری ارائه  ت قدرت تفکیکارایی، حداکثر انحرافات   مجموع انحرافات برای غلبه بر پراکندگی  ان   رفع مشک ناک

   .(3161)زندرد   همکاران، گردید 

 نظر گیرنده تحت ارایابی در یک  احد تصمیم اا کارایی تعریف ک الیک شیوه همان ( به   ) نخست تابع هدف

 کنند. در می مهیا را بیشتری محد دکننده های کارایی ترتیب به M    دیار،  هدف تابع د  که شود. درصورتی گرفته می

 بد ن   یک به یک جداگانه، صورت به هدف تابع ریوا اله   لی توالط پیشنهادی چند معیاره های داده پوششی مدل تحلی 

 تعداد تهیه به نخست هدف تابع با در مقایسهM      توابع  اازنجاکه شوند. می تحلی  توابع ارجحیتی برای نظر گرفتن در

 پوششی مدل تحلی  در تابع د  این کاربرد با که کرد اشاره توان مطلب می این به دارند، گرایش کمتری کارای  احد

 شود. مدل می مهیا بهتری پذیری تفکیک قدرت های ک الیک، مدل تحلی  پوششی داده با مقایسه چندمعیاره، در های داده

 .شود صورت ایر تعریف می ( به6111) ریوا   توالط لی شده ارائه چند معیاره های داده پوششی ادی تحلی پیشنه

   ∑  

 

   

              

     

   ∑  

 

   

 

∑   
 
(3)رابطه                                                                                                                                                                        

∑  

 

   

    ∑  
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ز رده شده االت که باید ماک یمم شود. هدف      ( یک مدل اله هدفه االت که در هدف ا ل مقدار کارایی اا 3مدل )

گیرنده را مینیمم  کند   هدف زخر جمع ناکارایی اا  احدهای تصمیم ها را مینیمم می     د   ماک یمم ناکارایی 

 6کنیم. توجه کنید که زرمان هدف ا ل برابر  کارگیری می ی را بهری ی زرمان ( برنامه3نماید.  برای ح  مدل اله هدفه ) می

( به یک مدل تک هدفه 6111باشند. با این ا صاف مدل اله هدفه لی   ریوا )   زرمان اهداف د     الو  برابر صفر می

 شود: ( تبدی  می2صورت مدل ) ری ی زرمانی به برنامه

      
    

    
   

 ∑   
 
         

    
    

    
    

    

 ∑   
 
      

    
    

∑   
 
(2)رابطه                                                                                                                                                                        

∑  

 

   

    ∑  

 

   

                      

                    

                  

                  

                  

  
    

    
    

    
    

    

 صورت ایر نوشت: ( را به2توان مدل ) های د     ششم می با توجه به محد دیت

      
    

    
   

 ∑   
 
         

    
    

 ∑   
 
      

    
    

∑   
 
(0)رابطه                                                                                                                                                                 

∑  

 

   

    ∑  

 

   

                      

  
    

                    

                  

                  

                  

  
    

    
    

    
    

    

  (، 0نامیم. در مدل ) می GP-CCR( را 0مدل )
  ،  

      
به ترتیب متغیر انحراف اا زرمان ا ل تا الو  هستند. بعد اا   

 صورت ایر محاالبه نمود: تحت ارایابی را به     توان کارایی  ( می0اجرای مدل )

  
∑   

  
      

∑   
  

      
(1)رابطه                                                                                                                                                            

   که در زن 
    

باشد،  6در فوق برابر   باشد. اگر حاص   ( می0کارگیری اا مدل ) زمده با به دالت های بهینه به  ان   

 باشد. را کارا در غیراینصورت ناکارا می     در این صورت 

 ها با محدودیت وزنی  ریزی آرمانی تحلیل پوششی داده مدل برنامه

گیرنده را  بینانه االت که در بهترین حالت  احد تصمیم ها ارایابی خوش های تحلی  پوششی داده یکی اا مشک ت مدل

فرد  بندی منحصربه گیرنده کارا شوند   امکان رتبه کند   ممکن االت در ارایابی کارایی، چندین  احد تصمیم ارایابی می

؛ 6117ها محد دیت  انی )الن   همکاران ،  های رفع این مشک  در تحلی  پوششی داده  جود نداشته باشد. یکی اا ر ش
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شده در ایر  ارائه GP-CCR( االت. در این بخش به ارائه یک ر ش محد دیت  انی جدید برای مدل 3161پودنسکی، 

 پرداایم.  بخش قب  می
        

    
    

   

 ∑   
 
         

    
    

 ∑   
 
      

    
    

∑   
 
(1)رابطه                                                                                                                                                                          

∑  

 

   

    ∑  

 

   

                      

  
    

                    

                  

                  

                  

  
    

    
    

    
    

    

شود. در مدل  کارگیری می منظور ارایابی کارایی با محد دیت  انی به ری ی خطی االت که به ( یک مدل برنامه1مدل )

شود، ایرا هدف اعمال محد دیت  انی   الپس ارایابی کارایی در   انی اعمال می( ا لویت ا ل برای محد دیت 1)

 بهترین شرایط با محد دیت  انی االت. همچنین قضیه ایر راداریم.

 دهد. های نامنفی ارائه می ( همواره شدنی    ان1مدل ) :6قضیه 

 اثبات: اگر قرار دهیم:

   {

 

   
                            

                            

 

   {

 

   
                            

                            

 

     {     }    

زید. اا طرفی چون مدل  ( به دالت می1  الایر متغیرهای انحرافی برابر صفر باشد. یک جواب شدنی برای مدل )

های    این یعنی  ان     شده باید  دهباشد پس با توجه به جواب شدنی دا می  ماک یمم الاای نسبت به متغیر 

 بهینه  باید همواره نامنفی باشند.                                    

( 1(. اما  مدل)3161های محد دیت  انی معموالً با مشک  نشدنی بودن مواجه هستند)خلیلی   همکاران،  مدل

های  ( برای همه  ان1لی ندارد   همواره شدنی االت. مدل )چنین مشک ( این6شده در این مقاله با توجه به قضیه ) ارائه

ترین کران پایین برای هر یک  گیرد   احتمال به دالت ز ردن ب رگ  ر دی   خر جی یک کران پایین یکسان در نظر می

 کنیم.  ( با محد دیت  انی جدید ایر االتفاده می7برد. برای رفع این مشک  اا مدل ) ها را اا بین می اا  ان

   ∑   

 

   

 ∑   

 

   

    
    

    
   

 ∑   
 
         

    
    

 ∑   
 
      

    
    

∑   
 
(7)رابطه                                                                                                                                                                
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∑  

 

   

    ∑  

 

   

                      

  
    

                    

                   

                   

                  

  
    

    
    

    
    

    

هایی با ماک یمم   ( نااه کنیم، در هر د  مدل به دنبال به دالت ز ردن  ان7(   )1صورت ریاضی به مدل ) اگر بخواهیم به

گیرنده داشته باشیم   تا جای که امکان دارد اا مواجه  تری اا  احد تصمیم باشیم تا بتوانیم ارایابی دقیق فاصله اا صفر می

ز رد خودداری کنیم. اما تفا ت د  مدل در این االت  یری ارایابی کارایی را پایین میپذ های صفر که قدرت تفکیک با  ان

توان  ( می6کند. مشابه قضیه ) ( اا یک نر  اقلیدالی مرتبه ا ل االتفاده می7نهایت  لی مدل ) ( اا نر  بی1که مدل )

 صورت ایر بیان نمود.  ای به قضیه

 زمده برای زن نامنفی هستند.  دالت  دی   خر جی بههای  ر ( همواره شدنی    ان7: مدل )1قضیه 

 گردد.                                              (   اثبات زن حذف می6اثبات: مشابه قضیه )

کارگیری  ها با محد دیت  انی پرداخته شد. در بخش بعدی با به های تحلی  پوششی داده در این بخش به ارائه مدل

  شود. شده به ارایابی کارایی یک مطالعه موردی پرداخته می ارائههای  مدل

 های پژوهشیافته

 احد مدیریت  به ااای هر االتان یک مدیریت   تهران ب رگ د  مدیریت  23گیرنده در این مقاله شام    احدهای تصمیم

کارگیری شد. در این  گیرنده به یمهای تصم برای بررالی کارایی  احد     در نظر گرفته شد. در این مقاله نخست مدل 

ها اخت ف چندانی نداشته باشند پس اا ح  مسئله  ها   خر جی ها در مقایسه با مجموع تعداد  ر دی مدل اگر تعداد  احد

گیرنده در این پژ هش مدلی  پذیری بیشتر  احدهای تصمیم ها کارا خواهند بود؛ لذا برای تفکیک خواهیم دید که اکثر  احد

پذیری  احدهای کارا اا ناکارا را باال ببرد، بدین  رگیری خواهد شد که مشک  مذکور را ح  نموده   قدرت تفکیککا به

العاده  کارگیری نمود، که قدرت فوق ها با محد دیت  انی را به ری ی زرمانی تحلی  پوششی داده منظور محقق مدل برنامه

دهنده عملکرد بانک   با نظرخواهی اا  د. با بررالی عوام  تشکی گیرنده دار بندی  احدهای تصمیم در تفکیک   رتبه

االتان   تهران ب رگ  21مدیریت که شام   23خر جی تعیین   کارایی   های  ر دی   خبرگان مالی   بانکی، شاخص

 های گیرنده مستق  مشخص گردید. برای ارایابی کارایی  احد های تصمیم عنوان  احد مدیریت هر یک به 3شام  

عملیاتی   الهم نقدینای هر االتان  گیرنده اا پنج شاخص نیر ی انسانی، تعداد شعب، ه ینه عملیات، ه ینه غیر تصمیم

)اعتبارات(   مطالبات معوق  ها(، مصارف )الپرده ها   پنج شاخص، درزمد مشاع، درزمد غیر مشاع، منابع عنوان  ر دی به

های مالی   کارگ ینی به  زمده اا صورت دالت های به ها   خر جی ت  ر دیعنوان خر جی االتفاده شد. در ادامه اط عا به

( 1گیرنده   در جد ل )شماره  احد تصمیم 61الاای  نتایج نرمالالاای گردیدند.  الاای خطی، نرمال ر ش نرمال

 اند. شده ارائه
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 ها ها و خروجی سازی شده ورودی مقادیر نرمال .6جدول 

 شعب پرالن  نا  االتان ردیف
ه ینه 
 عملیات

ه ینه 
 عملیاتی غیر

الهم 
 نقدینای

درزمد 
 مشاع

درزمد غیر 
 مشاع

 مصارف منابع
مطالبات 
 معوق

 16130 16112 16611 16117 16113 16301 16170 16610 16111 16117 تهران شرق 6

1 
خراالان 
 رضوی

16176 16177 16100 16176 16101 16110 16110 16101 16112 16101 

1 
زذربایجان 
 شرقی

16102 16101 16116 16102 16137 16110 16101 16111 16117 16111 

0 
زذربایجان 
 غربی

16121 16106 16131 16123 16162 16120 16136 16131 16122 16111 

 16113 16103 16111 16131 16101 16100 16100 16117 16111 16111 فارس 5

 16166 16167 16166 16131 16161 16110 16137 16166 16131 16131 گلستان 1

1 
خراالان 
 جنوبی

16161 16160 16111 16167 16110 16111 16111 16111 16161 16110 

 16101 16170 16621 16170 16112 16301 16177 16627 16110 16112 تهران غرب 1

 16117 16160 16161 16161 16161 16110 16161 16161 16160 16161 ق  ین 1

61 
خراالان 
 شمالی

16161 16161 16111 16160 16112 16160 16161 16111 16162 16111 

 احد  23شاخص خر جی    1شاخص  ر دی    1گرفتن ها، با در نظر  الاای داده قاله بعد اا نرمالدر این م

ری ی زرمانی تحلی   های برنامه ها    مدل تحلی  پوششی داده  CCRبا مدلگیرنده  ، کارایی  احدهای تصمیمگیرنده تصمیم

مورد ارایابی  LINGOاف ار  کارگیری نر  نهایت با به ها با محد دیت  انی نر  اقلیدالی مرتبه ا ل   نر  بی پوششی داده

 شده االت. ( ارائه3ها در جد ل ) قرار گرفت. نتایج اجرای مدل

 ها های تحلیل پوششی داده کارگیری مدل های بانک قوامین با به یت استاننتایج ارزیابی کارایی مدیر .1جدول 

 نام استان ردیف
 مدل
CCR 

 (1مدل ) (1مدل )
بندی بر  رتبه

 (1) ی مدل پایه

 6 6 6 6 کهکیلویه   بویر احمد 6

 3 00/1 11/1 6 خراالان شمالی 1

 2 06/1 16/1 6 ق  ین 1

 0 71/1 11/1 6 انجان 0

 1 72/1 12/1 11/1 بوشهر 5

 30 03/1 71/1 6 ای   1

 31 06/1 6 6 تهران غرب 1

 21 01/1 12/1 12/1 خراالان رضوی 1

 26 21/1 01/1 11/1 گلستان 1

 23 20/1 6 6 تهران شرق 61

گیرنده کارا   احد تصمیم 23گیرنده، اا مجموع   احدهای تصمیم 61نشان داد که   CCRزمده اا مدل النتی  دالت نتایج به

 CCRپذیری پایین مدل  دهنده قدرت تفکیک  احد دیار ناکارا االت، که نشان 61ها برابر با یک      نمره کارایی زن

ها با محد دیت  انی نر   ادهری ی زرمانی تحلی  پوششی د پذیری بیشتر  احدها، مدل برنامه باشد. لذا برای تفکیک می
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 احد  7کارگیری شد، که در مدل نر  اقلیدالی مرتبه ا ل،   ( به7(   نر  بینهایت )مدل 1)مدل  اقلیدالی مرتبه ا ل

گیرنده ناکارا   همچنین در مدل نر  بینهایت فقط مدیریت شعب یک االتان   احد تصمیم 31گیرنده کارا    تصمیم

( پنج  احد 3) را   الباقی مدیریت شعب بانک قوامین در الراالر کشور ناکارا شدند. در جد ل)کهکیلویه   بویر احمد( کا

ی  باشند   جد ل بر پایه گیرنده بعدی کمترین کارایی را دارا می گیرنده ا ل باالترین کارایی   پنج  احد تصمیم تصمیم

 .شده االت مرتب 1مدل 

 گیری   نتیجه

کارگیری  به    ی  ها بر پایه ها تکنیک تحلی  پوششی داده در این پژ هش جهت ارایابی کارایی مدیریت شعب االتان

گیرنده در این  تصمیم   احد 23های ک الیک در تفکیک  احدهای کارا اا ناکارا، اا  مدل  گردید. با توجه به محد دیت

ری ی  ه شد. به جهت تعدی  این محد دیت اا ترکیب ر ش برنامه احد ناکارا  تشخیص داد 61 احد کارا    61مقاله 

ری ی زرمانی تحلی   زمده اا مدل برنامه دالت ها االتفاده شد. نتایج به زرمانی   محد دیت  انی در تحلی  پوششی داده

 احد  7به تعداد  گیرنده  احد تصمیم 23ها با محد دیت  انی نر  اقلیدالی مرتبه ا ل نشان داد که اا مجموع  پوششی داده

ها با نر  بینهایت  ری ی زرمانی تحلی  پوششی داده زمده برای مدل برنامه دالت  احد ناکارا هستند.  اما نتایج به 31کارا   

گیرنده، تنها مدیریت شعب االتان کهایلویه     احد تصمیم 23که اا  طوری باشد، به پذیری باالتر می دارای قدرت تفکیک

منظور النجش  عنوان یک ر ش مناالب به تواند به ( می1ها ناکارا شدند   مدل ) بقیه مدیریت شعب االتانبویراحمد کارا   

 گیرنده مورداالتفاده قرار گیرد.  بندی  احدهای تصمیم کارایی   رتبه

تفاده نهایت اال های ارایابی با محد دیت  انی اا نر  اقلیدالی مرتبه ا ل   بی در این مقاله به دلی  خطی بودن مدل

شده در این  های ارائه توان نر  اقلیدالی مرتبه د   که الاختار غیرخطی دارد، نی  االتفاده نمود.  مدل شد، همچنین می

ای جدید  های شبکه های تحلی  پوششی داده االتفاده قرار گیرد   مدل ای نی  مورد تواند برای الاختارهای شبکه مقاله می

تواند  ای ارائه شود، که هر یک می گیرنده با الاختار شبکه بندی  احدهای تصمیم رتبه منظور پذیری باال به قدرت تفکیک با

 های زتی مدنظر محققان قرار گیرد. در پژ هش
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 منابع

 ی کنترل  ان در تحل یکردعملکرد شعب بانک با االتفاده اا ر  یابی(. ارا6210فراانه. ) ی،مهناا؛ خمسه، الهه؛ محمد ین،احدااده نم
 . 6-30(، 01)61، ا راق بهادار یریت  مد یمال یمهندالها.  داده یپوشش

 ی تحل یکردشعب بانک با ر  ی ر (. النجش بهره6212زمنه. ) یور،محمد؛ مقب  باعرض، عباس؛ خد ی،محمودزباد یعادل؛ اارع زذر،
 . 301-211(، 7)31 ،یبانک-یپول یها پژ هش(. ی ناالتان گ یها اا بانک یکی)یا شبکه یها داده یپوشش

کشور.  یها مستق  بانک یاعتبار یبند (. رتبه6217. )یدمجتبیال یرلوحی،رضا؛ م ی،تهران ید؛الع یرکوند،محمدرضا؛ ش پارالافرد،
 . 171-111(، 0)61 ،یصنعت یریتمد

با  گیرنده یمتصم ی احدها ییکارا یابی(. ارا6211. )یمحمدعل ی،عباس؛ افشار کاظم ی،اشلق یغ مرضا؛ طلوع ین،خوج پناهنده
. یندر بانک قوام یزمار یها با ر ش ها یخر ج یها   ارتباط النج داده یپوشش ی تحل ی  زرمان یکمدل ک ال
 . )زماده انتشار(یاضیدر ر یننو یها پژ هش

(، 0)2 ،یاتعمل در یق  تحق گیری یمتصم. یرانا یها در نظا  بانکدار داده یپوشش ی تحل یک(. کاربرد تکن6217عباس. ) جهانایری،
016-210 . 

عملکرد کارکنان الاامان   ارائه  یابیاراش یستمال یابی(. ارا6212حسن. ) ی،  چهارمحال یه؛فرجاد، حاج یرجب یم؛مر یدهال خاتمی،
 . 631-600(، 0)2 ،یمطالعات منابع انسان ی،: مطالعه موردیشنهادیپ یالاو

با االتفاده اا  یرانا یبانک یستمال یفن ییعوام  مؤثر بر کارا ی(. بررال6212) .یدفرد، الع یفراهان ی؛مرتض یی،منصور؛ حسکو رنجبر،
 . 32-03(، 6)2 ،یاقتصادالنج یالاا مدل. یبیترک یها داده یکردر 

  تحلی  یهبا االتفاده اا ر ش تج  یرانشعب بانک الپه ا یی(. کارا6211. )یدمج یان،ماه یا ش؛پور، ال یانحامد؛ گل ار یی،رضا ژیانی
 ی  بانکدار یفصلنامه مطالعات مالبانک الپه شهر مشهد(.   2: شعب درجه ی)مطالعه مورد یا ها پنجره داده یپوشش
 .27-11(،  0)3 ،یاال م

پژ هش . SBMهای پویا با ر یکرد  (. ارایابی کارایی شعب بانک با االتفاده اا مدل تحلی  پوششی داده6211مرتضی. ) شفیعی،
 . 1-67(،  6)2)علو  پایه دانشااه زااد اال می(،  های نوین در ریاضی

داده ها    یپوشش ی متقاطع در تحل ییکارا یلهبه  ال یی(. محاالبه کارا6211ب ل. ) یمی،کر یحه؛مل ی،فرّ یعل یا؛دن ی،حسن شیخ
(، 01)62 ،رییمد یحسابدارشده در بورس ا راق بهادار تهران.  یرفتهپذ یها در بانک یسک  ر یارتباط زن با الودز ر

661-612  . 

خدمات با االتفاده اا  ینتأم یرۀانج یداریپا یریگ (. اندااه6210. )یمجتب ی،نوذر یاحمد ین؛حس ی،مقد ، محمدرضا؛ صفر صادقی
 . 122-113(، 2)7 ،یصنعت یریتمد(. یان: بانک پارالیمورد ۀ)مطالع ی/چندبخشیا چندمرحله یاالتنتاج فاا یستمال

(. طراحی الاوی ارایابی عملکرد شعب 6211محمدی، ابوالفض ؛ نتاج، غ محسن. ) ین؛نیکوکار، غ محس ی؛مرتض یدال صالحی،
 .03-637(، 7)2، مدیریت باارگانی)موردمطالعه: بانک قوامین(.  یها   مؤالسات مالی   اعتبار بانک

 یها داده یپوشش ی کشور با االتفاده اا تحل یها عملکرد بانک یابی(. ارا6217. )ینحس ی،حسن یدا؛  ی،مااار، عباس؛  رهرام عرب
 .6-36(، 3)61 ،یاقتصاد مقدار. یا شبکه

 یها با االتفاده اا ر ش یبانک کشا را یارا ی احدها ییکارا یابی(. ارا6212. )ینحس یعقوبی،حکاك، محمد؛  ی؛عل محقر،
 . 327-307(، 3)31 ،یدتول یریت  مد یعصنا یمهندال. BSC ،DEA    AHPیبیترک
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با  یبانک ی احدها یگر ه یبند (. رتبه6212. )یخسر ک یاکیده، ی؛مصطف یدال ی،محسن؛ رضو یفه،مال خل یمنصور؛ رالتم مومنی،
 .  606-611(، 6)1 ،یصنعت یریتمدها.  داده یپوشش ی تحل یکردر 

اقتصاد  یقاتتحقها.  داده یپوشش ی بانک کشا رای به ر ش تحل یها شعبه ییکارا ی(. بررال6211. )ینژاد،  ل یمبر ی ؛پر  میانجی،
 .61-20(، 0)0، کشا رای

 یها داده یپوشش ی (. ارائه مدل تحل6211احمد. ) ی،بدر ین؛حس یدال زقا، یحاج یرضو ی ؛نژاد، محمد االماع ی6 مسلم؛ فدائنیلچی
 .72-11(، 01)61 ،یصنعت یریتمطالعات مدها.  شعب بانک ییکارا یابیارا یبرا یدجد یچندبخش
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