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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 decisionmaking 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
هدف :هدف این مقاله ارایابی کارایی احدهای تصمیمگیرنده با بهکارگیری مدل برنامهری ی زرماانی تحلیا پوششای دادههاا باا
محد دیت انی رتبهبندی احدها با یک ر ش منحصربهفرد در بانک قوامین میباشد.
روش :در این پژ هش برای تعیین کارایی مدیریت شعب االتانها در بانک قوامین نخست مدل  CCRک الیک بهکارگیری شد.
بهمنظور اف ایش قدرت تفکیکپذیری احدهای تصمیمگیرنده کارا اا ناکارا ،مدل برنامهری ی زرمانی با محد دیت انی ترکیبشده
یک مدل جدید تحت عنوان برنامهری ی زرمانی تحلی پوششی دادهها با محد دیت انی ارائه گردید.
یافتهها :بر االاس مقادیر خر جی مدل  CCRک الیک 61 ،احد اا  23احد تصمیمگیرناده کاارا  61احاد ناکاارا شادند .در
مرحله بعد برای تفکیکپذیری بیشتر احدها مدل برنامهری ی زرمانی تحلی پوششی دادهها با محد دیت انی بهکارگیری شد کاه
نتایج حاص اا زن با نر اقلیدالی مرتبه ا ل ،اا بین  23احد تصمیمگیرنده  7احد کارا بقیه ناکارا شدند نتاایج حاصا اا نار
بینهایت 6 ،احد اا  23احد کارا بقیه احدهای تصمیمگیرنده ناکارا شدند.
نتیجهگیری :نتایج نشان دادند که مدل برنامهری ی زرمانی تحلی پوششی دادهها با محد دیت انی مربوط به نر باینهایات در
تفکیک رتبهبندی احدهای تصمیمگیرنده کارا اا ناکارا ،دارای قدرت تفکیکپذیری باالیی نسبت به مدل  CCRک الیک نر
اقلیدالی مرتبه ا ل االت.
کلیدواژهها :بانک قوامین ،برنامهری ی زرمانی ،تحلی پوششی دادهها ،تحلی پوششی دادهها با محد دیت انی ،قدرت تفکیکپذیری
استناد :پناهنده خوجین ،غ مرضا؛ طلوعی اشلقی ،عباس افشارکاظمی ،محمدعلی ( .)6011ارائه مدل تحلیا پوششای دادههاا بار
پایهی برنامهری ی زرمانی محد دیت انی برای ارایابی کارایی رتبهبندی احدهای تصمیمگیرناده در باناک قاوامین .مادیریت
صنعتی.611 -611 ،)6(62 ،
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مقدمه

هدف اصلی هر الاامان مالی بهبود عملکرد میباشد بهطوریکه ارایابی عملکرد ،یک عنصر اجتنابناپذیر اا اندگی
الاامانی االت فقدان نظا ارایابی در ابعاد مختلف اعم اا منابع امکانات ،کارکنان ،اهداف راهبردها بهعنوان یکی اا
ع ئم بیماریهای الاامان قلمداد میگردد (خاتمی

همکاران)6212 ،؛ بنابراین ارایابی عملکرد الاامانها اهمیت

یژهای داشته شاخصهای گوناگونی بهعنوان معیار ارایابی عملکرد امر اه مطرحشدهاند که کارایی یکی اا مهمترین
این معیارها االت (زذر همکاران.)6212 ،

طبق تعریف ،کارایی به مفهو اجرای درالتکارها در الاامان االت؛ یعنی تصمیمهایی که باهدف کاهش ه ینهها،
اف ایش مقدار تولید بهبود کیفیت محصول گرفته میشوند .در اقتصاد مفهو کارایی ،همان تخصیص بهینه منابع االت،
اما درمجموع کارایی ،معرف نسبت التاده ها به نهادهها در مقایسه با یک االتاندارد مشخص االت (میانجی بریمنژاد،
.)6211
النجش کارایی بانکها اا اهمیت باالیی برای مدیران بانک الهامداران برخوردار االت ،ایرا مدیران برای باقی
ماندن در عرصه رقابت با الایر بانکها نیاامند رالیدن به باالترین الطح کارایی هستند (رنجبر همکاران.)6212 ،
برای ارایابی کارایی ر شهای مختلفی جود داردکه تحلی پوششی دادهها 6یکی اا ر شهای مهم در حواه
ارایابی کارایی میباشد که طی الالهای اخیر موردتوجه محققان ایادی بهمنظور ارایابی کارایی رتبهبندی احدهای
تصمیمگیرنده قرارگرفته االت .این ر ش بر پایهی تکنیکهای پژ هش عملیاتی االت که با بهکارگیری زن میتوان به
ارایابی احدهای تصمیمگیرنده با چندین ر دی خر جی پرداخت .تحلی پوششی دادهها احدهای تصمیمگیرنده را در
بهترین شرایط مورد ارایابی قرار میدهد به این خاطر امکان رتبهبندی منحصربهفرد در بیشتر مدلهای تحلی پوششی
دادهها جود ندارد .برای رفع این مشک در تحلی پوششی دادهها ر شهای مختلفی بهکارگیری میشود ،بهعنوانمثال
ر ش اندرالون پیترالون ( ،)6110محد دیت انی (زلن ،)6103 ،کارایی متقاطع (الکستون)6101 ،

 ...هر یک

ر شهای برای رفع مشک رتبهبندی منحصربهفرد در تحلی پوششی دادهها هستند.
بر االاس شواهد مدارك ،ر شهای موجود ارایابی کارایی اغلب بانکها تجربی فاقد پشتوانه محکم علمی بوده
به دلی االتاندارد نبودن این ر شها ،نتایج زن برای مقایسه کارزمدی احدهای تصمیمگیرنده مناالب نمیباشند (صالحی
همکاران .)6211 ،لذا برای ارایابی کارایی باید اا ر شهای علمی تثبیتشده بهکارگیری کرد تا نتایج بهدالتزمده
برای گرفتن تصمیمها

راهکارهای اص ح

بهبود ،قاب اطمینان بوده

بانکها قادر باشند کارایی احدهای

تصمیمگیرنده را دقیق النجیده ،مقدار توانمندیهای خود را در بهکارگیری اا منابع کمیاب اقتصادی نمایان کرده در
صورت مشاهده ناکارایی احدها با بررالیهای الا  ،امینههای اف ایش کارایی را فراهم ز رند (پناهنده

همکاران،

.)6211
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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با توجه به اهمیت ارایابی کارایی در صنعت بانکداری ،در این پژ هش به دنبال ارائه مدلهای تحلی پوششی
دادههای جدید هستیم که به الیله زنیک رتبهبندی منحصربهفرد اا احدهای تصمیمگیرنده در بانک قوامین ارائه شود.
مدلهای ارائهشده تلفیقی اا برنامهری ی زرمانی با تحلی پوششی دادهها یک نوع محد دیت انی جدید میباشد
پیشینه پژوهش

در حواه ارایابی کارایی در بانکها به دلی اهمیت جایااه زنها ،پژ هشهای ایادی صورت گرفته االت که اا زن جمله
به مطالعات ایر میتوان اشاره کرد:
زذر همکاران ) (6212در پژ هشی به بررالی کارایی  60شعبه یکی اا بانکهای االتان گی ن با بهکارگیری اا
ر ش د مرحلهای  DEAپرداختند .محقر همکاران ( )6212کارایی احدهای ارای بانک کشا رای را با بهکارگیری اا
ر شهای ترکیبی 3AHP DEA ، BSC6مورد ارایابی قراردادند .مومنی

همکاران ( )6212یک مدل تحلی

پوششی دا ده های شبکه ای جدید به منظور ارایابی رتبه بندی گر هی احدهای بانکی ارائه دادند .صادقی مقد
همکاران ( ) 6210به اندااه گیری پایداری رنجیره تامین خدمات بانک پارالیان با االتفاده اا الیستم االتنتاج فاای
چندمرحله ای پرداختند .ژیانی رضایی همکاران( )6211به ارایابی کارایی شعب درجه  2بانک الپه شهر مشهد پرداختند
کارزمدترین ناکاراترین شعب درجه  2بانک الپه در شهر مشهد طی الالهای  07تا  13را شناالایی نمودند .شفیعی
( )6211با بهکارگیری مدل تحلی پوششی دادههای پویا با ر یکرد  SBM2به ارایابی کارایی  61شعبه یک بانک ایرانی
در طول  2الال مالی متوالی پرداخت .نیلچی ( )6211با بهکارگیری یک ر یکرد فاای به ارایابی پنج بخش بانک
پرداختند

به این نتیجه رالیدند که بانک کارایی نسبتاً قاب قبول درامینه جذب منابع

مدیریت دارد ،اما کارایی

بخشهای خدمات ،تخصیص منابع الودز ری با مشک جدی مواجه االت .جهانایری ( )6217بیان نمود که درمجموع
 210پژ هش به کاربرد تحلی پوششی دادهها در نظا بانکی ایران پرداختهاند بانکهای ملت صادرات بیشترین
بهکارگیری اا تحلی پوششی دادهها را داشتهاند .عرب ماایار

همکاران ( )6217در پژ هشی با بهکارگیری تحلی

پوششی دادههای شبکهای به ارایابی  60بانک طی الالهای  6201تا  6212پرداختند .پارالافرد همکاران ( )6217در
تحقیقی با االتفاده اا ر ش دلفی الیستم رتبه بندی کمل به منظور رتبه بندی اعتباری  36بانک دارای مجوا اا بانک
مرک ی ایران پذیرفته شده در بورس ا راق بهادار تهران فرابورس ایران االتفاده نمودند .احدااده نمین ( )6210در
پژ هشی با بهکارگیری ر یکرد محد دیت انی در تحلی پوششی دادهها به ارایابی شعب درجه  6برای یک بانک
تجاری در الال  6211پرداختند .شیخ حسنی همکاران ( )6211در تحقیقی با االتفاده اا مدل کارایی متقاطع به ارایابی
کارایی بانک های پذیرفته شده در بورس ا راق بهادار تهران پرداخته ارتباط زن را را با ریسک الودز ری بررالی
کردند .پناهنده همکاران ( )6211به ارایابی کارایی مدیریت شعب بانک قوامین پرداختند .بودا ایمکوا ()3160
کارایی بانکهای االلواکی را برای  63الال اا الالهای ( )3111-3166بر االاس مدل ) )SBMدر تحلی پوششی دادهها
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1

. Balance score card
.Analysis hierarchy process
3
.Slack base measure
2
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مورد ارایابی قراردادند .االکیلینن همکاران ( )3160در پژ هشی به تحلی کارایی فر ش شعب یک بانک فن ندی
پرداختند .ژاکوب الاجیست ( )3161کارایی بهره ری بانکهای تجاری ایمبا ه بین الالهای  3113تا  3163را با
مدلهای  DEAاندیس بهره ری مالم کوئیست محاالبه نمودند .یونگ تان کریستوس فلور ا ( )3160در پژ هشی به
بررالی ریسک ،رقابت کارایی در بانکهای کشور چین پرداختند برای محاالبه کارایی اا تکنیک تحلی پوششی
االتفاده نمودند .کریمی همکاران ( ) 3160اا اندیس بهره ری مالم کوئیست تحلی پوششی داده ها به منظور ارایابی
بهره ری مدل کسب کار شعب بانک االتفاده نمودند .انکی همکاران ( )3161اا تکنیک تحلی پوششی دادهها
بهعنوان یک اب ار بهمنظور محاالبه یک شاخص نا پارامتریک اا حاکمیت شرکتی پرداختند.
شکاف تحقیقاتی و نوآوری تحقیق

با توجه به موارد بیانشده میتوان به اهمیت ارایابی کارایی در صنعت بانکداری پی برد .اما جود مدل توانمند برای
ارایابی کارایی باقدرت تفکیکپذیری باال که بتواند یک رتبهبندی منحصربهفرد اا احدهای تحت ارایابی ارائه دهد ،در
این حواه بهعنوان یک خأل مطالعاتی میتواند باشد .تحلی پوششی دادهها به ارایابی کارایی در بهترین حالت میپردااد
احد تصمیمگیرندهای که به الیله مدلهای تحلی پوششی دادهها ناکارا باشد به الیله هیچ مدل دیاری کارا نخواهد
بود .اما این دیدگاه خوشبینانه البب میشود که تعداد ایادی احد تصمیمگیرنده معموالً به الیله مدلهای تحلی
پوششی دادهها کارا تشخیص داده شوند این مدلها قدرت تفکیکپذیری پایینی دارند .برای رفع این مشک در تحلی
پوششی دادهها اا مدلهای رتبهبندی ،محد دیت انی ،کارایی متقاطع  ...االتفاده میکنند تا بتوانند با بهکارگیری
مدلهای مکم قدرت تفکیکپذیری احدهای تصمیمگیرنده را اف ایش دهند .این کار معموالً تأثیر منفی ر ی ارایابی
خواهد داشت .بهعنوانمثال ممکن االت درر ش های رتبهبندی محد دیت انی بحث نشدنی بودن در ارایابی کارایی
برای مدلهایی مانند اندرالون-پترالون یا محد دیت انی به جود زید .یا بحث عد منحصربهفرد بودن ماتریس کارایی
متقاطع مطرح شود .پس ارائه یک مدل تحلی

پوششی دادهها باقدرت تفکیکپذیری باال برای ارائه رتبهبندی

منحصربهفرد در این حواه همواره مدنظر محققان ایادی میباشد .لذا در این پژ هش برای اهمیت ارایابی کارایی در
صنعت بانکداری یک مدل جدید تحلی پوششی دادهها با قدرت تفکیکپذیری باال ارائه میشود .مدل ارائهشده یک مدل
تحلی پوششی دادهها بر پایه برنامهری ی زرمانی االت که اا ر یکرد محد دیت انی االتفاده میکند .م ایای مدل
ارائهشده این االت که با محد دیت انی اعمالشده ع ه بر باال بردن قدرت تفکیکپذیری

حذف انهای

غیرمتعارف ،همواره مدل محد دیت انی شدنی خواهد شد فقط یک مدل ح میشود نیاای به بهکارگیری مدل
مکم ندارد .در اقع مدل ارائهشده هیچیک اا مشک ت ر شهای بیانشده برای رتبهبندی احدهای تصمیمگیرنده را
نخواهد داشت.
در حقیقت در این پژ هش مدل لی

همکاران ( )6111که یک مدل اله هدفه بهمنظور اف ایش قدرت

تفکیکپذیری احدهای تصمیمگیرنده نسبت به مدلهای النتی االت ،بهکارگیری در ادامه بهمنظور تک هدفه نمودن
مدل اا ر ش برنامهری ی زرمانی االتفاده گردید .مدل برنامهری ی زرمانی ممکن االت قدرت تفکیکپذیری باالیی نداشته

651

مدیریت صنعتی ،6011 ،دوره  ،61شماره 6

باشد ،به همین دلی اا یک ر یکرد محد دیت انی جدید االتفاده نموده یک مدل با محد دیت انی ارائه اا ترکیب
زن با مدل برنامهری ی زرمانی ،مدل ارایابی کارایی نهایی ارائه گردید .درنهایت بهمنظور رتبهبندی مدیریت شعب االتانها
در بانک قوامین مدل ارائهشده در این پژ هش مورداالتفاده قرارگرفته نتیجه زنیک رتبهبندی منحصربهفرد اا مدیریت
شعب االتانها در بانک قوامین میباشد.
روششناسی پژوهش

تحقیق حاضر اانظر هدف ،تحقیقی بنیادین کاربردی االت .ایرا نخست یک مدل تحلی پوششی دادههای جدید برای
رتبهبندی منحصربهفرد احدهای تصمیمگیرنده ارائه میشود .در ادامه این مدل را برای ارایابی کارایی در صنعت
بانکداری مورداالتفاده قرار میدهیم .اا طرفی دیار چون اا اط عات گذشته االتفاده مینمایم ،تحقیق گذشتهنار
میباشد .شاخصهای ارایابی به صورت میدانی اا طریق مصاحبه با مدیران ارشد بانک قوامین شناالایی نهایی شدند.
همچنین مدل ارائهشده ،مدل برنامهری ی زرمانی تحلی پوششی دادهها با محد دیت انی االت ،که در این حواه جدید
میباشد.
با توجه به اینکه در این تحقیق برای ارایابی کارایی ،مدل 6CCRمدل برنامهری ی زرمانی تحلی پوششی دادهها
با محد دیت انی بر پایهی  CCRبه کارگیریشده االت ،تنها به تشریح این مدلها پرداخته میشود.
مدل  CCRتحلیل پوششی دادهها

فرض کنید که  nاحد تصمیمگیرنده داریم که هرکدا دارای  mر دی
( )j=1,2,….,nبردار ر دی با مؤلفههای

 sخر جی االت .در اقع
()r=1,…,s

( )i=1,…,mرا تبدی به بردار خر جی با مؤلفههای

مینماید .کارایی احد  oا ( )o=1,2,….,nبا بهکارگیری مدل مضربی  CCRبهصورت ایر محاالبه میگردد.
∑

رابطه()6

∑

∑

∑

که در زن متغیرها بهصورت ایر تعریف میشود:
می ان ر دی برای احد  jا
می ان خر جی  rبرای احد  jا

i=1,…..,m
r=1,….,s

ان دادهشده به ر دی  iا
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
Charnes, Cooper and Rhodes
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ان دادهشده به خر جی  rا
همچنین تعریف ایر را داریم:
تعریف :6

را کارایی  CCRمیگوییم هرگاه مقدار بهینه تابع هدف مدل ( )6برابر  ،6در غیراینصورت ناکارا

میباشد.
مشک مدل ( )6ارایابی کارایی خوشبینانه االت ممکن االت چندین احد کارا باشند امکان رتبهبندی منحصربهفرد
جود نداشته باشد .برای رفع این مشک در تحلی پوششی دادهها اا مدلهای مانند اندرالون-پیترالون ( ،)6112کارایی
متقاطع (الکستون6101 ،؛ د ی

گرین ... )6110 ،بهکارگیری میشود .در این بخش به ارائه یک مدل تحلی پوششی

دادهها جدید پرداخته میشود که قدرت تفکیکپذیری باالتری نسبت به مدلهای النتی بهمنظور رتبهبندی احدهای
تصمیمگیرنده دارد.
مدل برنامهریزی خطی چند معیاره برای تحلیل پوششی دادهها

لی ریوا ( )6111نخستین مؤلفانی بودند که برای بهبود قدرت تفکیکپذیری در تحلی پوششی دادهها ک الیک ،مدل
تحلی پوششی دادههای چند معیاره را ارائه کردند .مدل تحلی پوششی دادههای چند معیاره با اله هدف حداق کردن
ناک ارایی ،حداکثر انحرافات مجموع انحرافات برای غلبه بر پراکندگی ان رفع مشک ت قدرت تفکیکپذیری ارائه
گردید (زندرد همکاران.)3161 ،
تابع هدف نخست (

) به همان شیوه ک الیک تعریف کارایی اا یک احد تصمیمگیرنده تحت ارایابی در نظر

گرفته میشود .درصورتیکه د تابع هدف دیار،

 Mبه ترتیب کاراییهای محد دکننده بیشتری را مهیا میکنند .در

مدل تحلی پوششی دادههای چند معیاره پیشنهادی توالط لی ریوا اله تابع هدف بهصورت جداگانه ،یکبهیک بد ن
در نظر گرفتن ارجحیتی برای توابع تحلی میشوند .اازنجاکه توابع

 Mدر مقایسه با تابع هدف نخست به تهیه تعداد

احد کارای کمتری گرایش دارند ،به این مطلب میتوان اشاره کرد که با کاربرد این د تابع در مدل تحلی پوششی
دادههای چندمعیاره ،در مقایسه با مدل تحلی پوششی دادههای ک الیک ،قدرت تفکیکپذیری بهتری مهیا میشود .مدل
پیشنهادی تحلی پوششی دادههای چند معیاره ارائهشده توالط لی ریوا ( )6111بهصورت ایر تعریف میشود.
∑

∑

رابطه ()3

∑
∑

∑
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مدل ( )3یک مدل اله هدفه االت که در هدف ا ل مقدار کارایی اا
د

ها را مینیمم میکند

ماک یمم ناکارایی

ز رده شده االت که باید ماک یمم شود .هدف

هدف زخر جمع ناکارایی اا احدهای تصمیمگیرنده را مینیمم

مینماید .برای ح مدل اله هدفه ( )3برنامهری ی زرمانی را بهکارگیری میکنیم .توجه کنید که زرمان هدف ا ل برابر 6
زرمان اهداف د

الو برابر صفر میباشند .با این ا صاف مدل اله هدفه لی ریوا ( )6111به یک مدل تک هدفه

برنامهری ی زرمانی بهصورت مدل ( )2تبدی میشود:
∑
∑

رابطه ()2

∑
∑

با توجه به محد دیتهای د

∑

ششم میتوان مدل ( )2را بهصورت ایر نوشت:
∑
∑

رابطه ()0

∑
∑

مدل ( )0را  GP-CCRمینامیم .در مدل (،)0
اجرای مدل ( )0میتوان کارایی

،

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

تحت ارایابی را بهصورت ایر محاالبه نمود:
∑

رابطه ()1

که در زن
در این صورت

∑

∑

انهای بهینه بهدالتزمده با بهکارگیری اا مدل ( )0میباشد .اگر حاص

در فوق برابر  6باشد،

را کارا در غیراینصورت ناکارا میباشد.

مدل برنامهریزی آرمانی تحلیل پوششی دادهها با محدودیت وزنی

یکی اا مشک ت مدلهای تحلی پوششی دادهها ارایابی خوشبینانه االت که در بهترین حالت احد تصمیمگیرنده را
ارایابی میکند ممکن االت در ارایابی کارایی ،چندین احد تصمیمگیرنده کارا شوند امکان رتبهبندی منحصربهفرد
جود نداشته باشد .یکی اا ر شهای رفع این مشک در تحلی پوششی دادهها محد دیت انی (الن همکاران 6117 ،؛
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پودنسکی ) 3161 ،االت .در این بخش به ارائه یک ر ش محد دیت انی جدید برای مدل  GP-CCRارائهشده در ایر
بخش قب میپرداایم.
∑
∑

رابطه ()1

∑
∑

∑

مدل ( )1یک مدل برنامهری ی خطی االت که بهمنظور ارایابی کارایی با محد دیت انی بهکارگیری میشود .در مدل
( )1ا لویت ا ل برای محد دیت انی اعمال میشود ،ایرا هدف اعمال محد دیت انی

الپس ارایابی کارایی در

بهترین شرایط با محد دیت انی االت .همچنین قضیه ایر راداریم.
قضیه  :6مدل ( )1همواره شدنی

انهای نامنفی ارائه میدهد.

اثبات :اگر قرار دهیم:
{

{
}

{

الایر متغیرهای انحرافی برابر صفر باشد .یک جواب شدنی برای مدل ( )1به دالت میزید .اا طرفی چون مدل
ماک یمم الاای نسبت به متغیر

میباشد پس با توجه به جواب شدنی دادهشده باید

این یعنی انهای

بهینه باید همواره نامنفی باشند.
مدلهای محد دیت انی معموالً با مشک نشدنی بودن مواجه هستند(خلیلی همکاران .)3161 ،اما مدل()1
ارائهشده در این مقاله با توجه به قضیه ( )6اینچنین مشکلی ندارد همواره شدنی االت .مدل ( )1برای همه انهای
ر دی خر جی یک کران پایین یکسان در نظر میگیرد احتمال به دالت ز ردن ب رگترین کران پایین برای هر یک
اا انها را اا بین میبرد .برای رفع این مشک اا مدل ( )7با محد دیت انی جدید ایر االتفاده میکنیم.
∑

∑
∑
∑

رابطه ()7

∑

611

مدیریت صنعتی ،6011 ،دوره  ،61شماره 6

∑

∑

اگر بخواهیم بهصورت ریاضی به مدل ( )7( )1نااه کنیم ،در هر د مدل به دنبال به دالت ز ردن انهایی با ماک یمم
فاصله اا صفر میباشیم تا بتوانیم ارایابی دقیقتری اا احد تصمیمگیرنده داشته باشیم تا جای که امکان دارد اا مواجه
با انهای صفر که قدرت تفکیکپذیری ارایابی کارایی را پایین میز رد خودداری کنیم .اما تفا ت د مدل در این االت
که مدل ( )1اا نر بینهایت لی مدل ( )7اا یک نر اقلیدالی مرتبه ا ل االتفاده میکند .مشابه قضیه ( )6میتوان
قضیهای بهصورت ایر بیان نمود.
قضیه  :1مدل ( )7همواره شدنی

انهای ر دی خر جی بهدالتزمده برای زن نامنفی هستند.

اثبات :مشابه قضیه ( )6اثبات زن حذف می گردد.
در این بخش به ارائه مدلهای تحلی پوششی دادهها با محد دیت انی پرداخته شد .در بخش بعدی با بهکارگیری
مدلهای ارائهشده به ارایابی کارایی یک مطالعه موردی پرداخته میشود.
یافتههای پژوهش

احدهای تصمیمگیرنده در این مقاله شام  23احد مدیریت به ااای هر االتان یک مدیریت تهران ب رگ د مدیریت
در نظر گرفته شد .در این مقاله نخست مدل

برای بررالی کارایی احدهای تصمیمگیرنده بهکارگیری شد .در این

مدل اگر تعداد احدها در مقایسه با مجموع تعداد ر دیها خر جیها اخت ف چندانی نداشته باشند پس اا ح مسئله
خواهیم دید که اکثر احدها کارا خواهند بود؛ لذا برای تفکیکپذیری بیشتر احدهای تصمیمگیرنده در این پژ هش مدلی
بهکارگیری خواهد شد که مشک مذکور را ح نموده قدرت تفکیکپذیری احدهای کارا اا ناکارا را باال ببرد ،بدین
منظور محقق مدل برنامهری ی زرمانی تحلی پوششی دادهها با محد دیت انی را بهکارگیری نمود ،که قدرت فوقالعاده
در تفکیک رتبهبندی احدهای تصمیمگیرنده دارد .با بررالی عوام تشکی دهنده عملکرد بانک با نظرخواهی اا
خبرگان مالی بانکی ،شاخصهای ر دی خر جی تعیین کارایی  23مدیریت که شام  21االتان تهران ب رگ
شام  3مدیریت هر یک بهعنوان احدهای تصمیمگیرنده مستق مشخص گردید .برای ارایابی کارایی احدهای
تصمیم گیرنده اا پنج شاخص نیر ی انسانی ،تعداد شعب ،ه ینه عملیات ،ه ینه غیرعملیاتی الهم نقدینای هر االتان
بهعنوان ر دیها پنج شاخص ،درزمد مشاع ،درزمد غیر مشاع ،منابع (الپردهها) ،مصارف (اعتبارات) مطالبات معوق
بهعنوان خر جی االتفاده شد .در ادامه اط عات ر دیها خر جیهای بهدالتزمده اا صورتهای مالی کارگ ینی به
ر ش نرمالالاای خطی ،نرمالالاای گردیدند .نتایج نرمالالاای  61احد تصمیمگیرنده
ارائهشدهاند.

در جد ل (شماره)1
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جدول  .6مقادیر نرمالسازی شده ورودیها و خروجیها
ردیف

نا االتان

پرالن

شعب

ه ینه
عملیات

ه ینه
غیرعملیاتی

الهم
نقدینای

درزمد
مشاع

درزمد غیر
مشاع

منابع

مصارف

مطالبات
معوق

6

تهران شرق

16117

16111

16610

16170

16301

16113

16117

16611

16112

16130

16176

16177

16100

16176

16101

16110

16110

16101

16112

16101

16102

16101

16116

16102

16137

16110

16101

16111

16117

16111

16121

16106

16131

16123

16162

16120

16136

16131

16122

16111

5

فارس

16111

16111

16117

16100

16100

16101

16131

16111

16103

16113

1

گلستان

16131

16131

16166

16137

16110

16161

16131

16166

16167

16166

1

خراالان
جنوبی

16161

16160

16111

16167

16110

16111

16111

16111

16161

16110

1

تهران غرب

16112

16110

16627

16177

16301

16112

16170

16621

16170

16101

1

ق ین

16161

16160

16161

16161

16110

16161

16161

16161

16160

16117

61

خراالان
شمالی

16161

16161

16111

16160

16112

16160

16161

16111

16162

16111

1
1
0

خراالان
رضوی
زذربایجان
شرقی
زذربایجان
غربی

در این مقاله بعد اا نرمالالاای دادهها ،با در نظر گرفتن  1شاخص ر دی

 1شاخص خر جی

 23احد

تصمیمگیرنده ،کارایی احدهای تصمیمگیرنده با مدل  CCRتحلی پوششی دادهها مدلهای برنامهری ی زرمانی تحلی
پوششی دادهها با محد دیت انی نر اقلیدالی مرتبه ا ل نر بینهایت با بهکارگیری نر اف ار  LINGOمورد ارایابی
قرار گرفت .نتایج اجرای مدلها در جد ل ( )3ارائهشده االت.
جدول  .1نتایج ارزیابی کارایی مدیریت استانهای بانک قوامین با بهکارگیری مدلهای تحلیل پوششی دادهها
رتبهبندی بر

ردیف

نام استان

6

کهکیلویه بویر احمد

مدل
CCR
6

6

1

خراالان شمالی

6

1/11

1/00

1

ق ین

6

1/16

1/06

2

0

انجان

6

1/11

1/71

0

5

بوشهر

1/11

1/12

1/72

1

1

ای

6

1/71

1/03

30

1

تهران غرب

6

6

1/06

31

1

خراالان رضوی

1/12

1/12

1/01

21

1

گلستان

1/11

1/01

1/21

26

61

تهران شرق

6

6

1/20

23

مدل ()1

مدل ()1
6

6
3

پایهی مدل ()1

نتایج بهدالتزمده اا مدل النتی  CCRنشان داد که  61احدهای تصمیمگیرنده ،اا مجموع  23احد تصمیمگیرنده کارا
نمره کارایی زنها برابر با یک  61احد دیار ناکارا االت ،که نشاندهنده قدرت تفکیکپذیری پایین مدل CCR

میباشد .لذا برای تفکیکپذیری بیشتر احدها ،مدل برنامهری ی زرمانی تحلی پوششی دادهها با محد دیت انی نر
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اقلیدالی مرتبه ا ل (مدل  )1نر بینهایت (مدل  )7بهکارگیری شد ،که در مدل نر اقلیدالی مرتبه ا ل 7 ،احد
تصمیمگیرنده کارا

 31احد تصمیم گیرنده ناکارا

همچنین در مدل نر بینهایت فقط مدیریت شعب یک االتان

(کهکیلویه بویر احمد) کارا الباقی مدیریت شعب بانک قوامین در الراالر کشور ناکارا شدند .در جد ل ( )3پنج احد
تصمیمگیرنده ا ل باالترین کارایی پنج احد تصمیمگیرنده بعدی کمترین کارایی را دارا میباشند جد ل بر پایهی
مدل  1مرتبشده االت.
نتیجهگیری

در این پژ هش جهت ارایابی کارایی مدیریت شعب االتانها تکنیک تحلی پوششی دادهها بر پایهی

بهکارگیری

گردید .با توجه به محد دیت مدلهای ک الیک در تفکیک احدهای کارا اا ناکارا ،اا  23احد تصمیمگیرنده در این
مقاله  61احد کارا  61احد ناکارا تشخیص داده شد .به جهت تعدی این محد دیت اا ترکیب ر ش برنامهری ی
زرمانی محد دیت انی در تحلی پوششی دادهها االتفاده شد .نتایج بهدالتزمده اا مدل برنامهری ی زرمانی تحلی
پوششی دادهها با محد دیت انی نر اقلیدالی مرتبه ا ل نشان داد که اا مجموع  23احد تصمیمگیرنده به تعداد  7احد
کارا  31احد ناکارا هستند .اما نتایج بهدالتزمده برای مدل برنامهری ی زرمانی تحلی پوششی دادهها با نر بینهایت
دارای قدرت تفکیکپذیری باالتر میباشد ،بهطوریکه اا  23احد تصمیمگیرنده ،تنها مدیریت شعب االتان کهایلویه
بویراحمد کارا بقیه مدیریت شعب االتانها ناکارا شدند مدل ( )1میتواند بهعنوان یک ر ش مناالب بهمنظور النجش
کارایی رتبهبندی احدهای تصمیمگیرنده مورداالتفاده قرار گیرد.
در این مقاله به دلی خطی بودن مدلهای ارایابی با محد دیت انی اا نر اقلیدالی مرتبه ا ل بینهایت االتفاده
شد ،همچنین میتوان نر اقلیدالی مرتبه د که الاختار غیرخطی دارد ،نی االتفاده نمود .مدلهای ارائهشده در این
مقاله میتواند برای الاختارهای شبکهای نی مورد االتفاده قرار گیرد مدلهای تحلی پوششی دادههای شبکهای جدید
با قدرت تفکیکپذیری باال بهمنظور رتبهبندی احدهای تصمیمگیرنده با الاختار شبکهای ارائه شود ،که هر یک میتواند
در پژ هشهای زتی مدنظر محققان قرار گیرد.
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