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کاربرد تکنیک تحلیل پوششی دادهها در نظام بانکداری ایران
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باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد خمین ،ایران.

چکیده
تحلیل پوششی دادهها مدلی ریاضی برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیمگیری است .هدف از این مقاله بررسی نظاممند
بهکارگیری این تکنیک در نظام بانکداری ایران بود .در این مطالعه ،مروری سیستماتیک در مهر  1396صورت گرفته است .ابتدا با

علت نامرتبط ،تکراری بودن و عدم دسترسی به متن کامل ،از مطالعه حذف شده است 60 .تحقیق باقیمانده توسط نرم افزار

Excel

 2010تحلیل آماری شده است؛ سال انتشار 80درصد تحقیقات از  1388به بعد بود .بیشترین تحقیقات در تهران و بانکهای ملت
و صادرات صورت گرفته و تنوع انتخاب شاخصهای ورودی و خروجی بسیار زیاد بوده است .در  36/7درصد تحقیقات از مدل
ورودیگرا و در  36/7درصد تحقیقات از مدل  CCRاستفاده شده است .نتایج نشان میدهد گرچه عالقهی محققین ایرانی در این
زمینه افزایش یافته ولی هرکدام با دیدگاه خاصی ،کارایی بانکها را تحلیل نمودهاند و به نتایج مختلفی نائل گشتهاند.
واژههای کلیدی :بانک ،تحلیل پوششی دادهها ،کارایی ،مرور سیستماتیک.
دریافت1397/8/4 :

اصالح1397/10/14 :

پذیرش1397/11/8 :

 -1مقدمه
محدودیت منابع و امکانات تولید از زمانهای گذشته تاکنون همواره بهعنوان یک موضوع مهم مطرح بوده و در آینده نیز بهمیزان بیشتری خود
را بر شرایط اقتصادی تحمیل خواهد نمود؛ از اینرو استفادهی بهینه از امکانات و منابع در دسترس و ارتقای کارایی ،جهت دستیابی به رفاه
و پاسخگو یی به نیازهای روبهرشد به یک مسئلهی بسیار مهم مبدل گشته است (آزاد و همکاران .)1390 ،بهرهوری و کارایی بهعنوان ارکان
اصلی توسعه ،از مهمترین و متداولترین سازوکارها جهت ارزیابی و اندازهگیری عملکرد یک سیستم بهشمار میرود؛ لذا در چند دههی
گذشته ،تحلیل کارایی سیستمها همواره مورد توجه محققان بوده است تا بهوسیلهی آن بتوانند نقاط قوت و ضعف و یا کارایی و عدم کارایی
آنها را مورد ارزیابی قرار دهند و به رفع نواقص و تقو یت نقاط قوت بپردازند ،همچنین استفادهی بهینهای از منابع موجود بهعمل آورند
(جهانگیری و کرامتی .)1393 ،بدیهی است بهمنظور تحلیل کارایی ،نیازمند استفاده از ابزاری مناسب میباشیم .یکی از ابزارهای مناسب و
کارآمد در این زمینه ،تحلیل پوششی دادهها میباشد .تحلیل پوششی دادهها روشی ریاضیوار و غیرپارامتری برای سنجش کارایی نسبی

*عهدهدار مکاتباتjahangirieng@yahoo.com :
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جستجوی کلمات کلیدی در پایگاههای علمی ،اقدام به جستجوی تحقیقات صورت گرفتهشده در رابطه با کاربرد تحلیل پوششی
ً
دادهها در بانکهای ایران و صرف نظر از زمان انتشار آنان شده است که مجموعا  409تحقیق پیدا شده است .سپس  349تحقیق به

واحدهای تصمیمگیری با چند ورودی و چند خروجی میباشد که اولین بار توسط چارنز و همکارانش 1در سال  1978میالدی معرفی
شده است (چارنز و همکاران.)1978 ،
امروزه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابی سازمانها و صنایع مختلف مانند
صنعت بانکداری ،پست ،بیمارستانها ،مراکز آموزشی ،نیروگاهها ،پاالیشگاهها و ...استفاده میشود .توسعههای زیادی از جنبه تئوری
و کاربردی در مدلهای تحلیل پوششی دادهها اتفاق افتاده که شناخت جوانب مختلف آن برای بهکارگیری دقیقتر را اجتنابناپذیر
میکند .استفاده از مدلهای تحلیل پوششی دادهها عالوهبر تعیین میزان کارایی نسبی ،نقاط ضعف سازمان را در شاخصهای مختلف
تعیین کرده و با ارائهی میزان مطلوب آنها ،خطمشی سازمان را بهسوی ارتقای کارایی و بهرهوری مشخص میکند .همچنین الگوهای
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کارا که ارزیابی واحدهای ناکارا براساس آنها انجام گرفته است ،به واحدهای ناکارا معرفی میشوند .الگوهای کارا ،واحدهایی هستند
که با ورودیهای مشابه واحد ناکارا ،خروجیهای بیشتریا همان خروجیها را با استفاده از ورودیهای کمتر تولید کردهاند .وجود این
تنوع وسیع در نتایج است که موجب شده استفاده از این تکنیک با سرعت فزایندهای رو به گسترش باشد .همین امر موجب شده است
که این تکنیک از بعد تئوری نیز رشد فزایندهای داشته باشد و به یکی از شاخههای فعال در علم تحقیق در عملیات تبدیل شود
(جهانگیری.)1395 ،

مرور قرار دادهاند و به نتایج مطلوبی رسیدهاند که بهعنوان مثال میتوان به الرفادی 2و همکاران ( )2016که کاربردهای تحلیل پوششی

دادهها در صنعت بانکداری کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه را تحت مرور قرار داده اند ،پلون 3و همکاران ( )2015و همچنین
جهانگیری ( )1395شمسی که تکنیک مذکور را در زمینهی بهداشت و درمان تحت مرور قرار دادهاند و یا سهیلی راد و همکاران
( )2017و نیز چائووارات 4و همکاران ( )2013که استفاده از آن را در زمینهی مدیریت زنجیره تأمین تحت مرور قرار دادهاند اشاره کرد.
با توجه به این مطلب که بانکها و موسسات مالی و اعتباری یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی بهشمار میآیند با هدایت و
سازماندهی دریافتها و پرداختها ،مبادالت تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصادی
میگردند؛ لذا با توجه به این وظیفهی سنگین ،موضوع افزایش بهرهوری و کارایی آنها امری حیاتی محسوب میشود و ضروری بهنظر
میرسد که کارایی این مراکز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد (حجازی و همکاران .)1387 ،با توجه به اهمیت این موضوع ،اکنون
سواالتی که مطرح میشود این است ،که آیا محققین تاکنون تکنیک تحلیل پوششی دادهها را در بانکهای ایران مورد استفاده قرار
دادهاند؟ اگر پاسخ مثبت است کارایی کدام بانکها را مورد تحلیل قرار دادهاند؟ برای تحلیل کارایی از کدام مدل تحلیل پوششی دادهها
استفاده کردهاند؟ چه ورودیها و خروجیهایی را انتخاب کردهاند؟ روند انتشار تحقیقات در طی سالهای اخیر به چه شکل بوده
است؟ با تحلیل کارایی مراکز مذکور به چه نتایجی رسیدهاند؟ پاسخ به این سوالها و اندیشیدن در مورد آنان ،و با توجه به اینکه در
کشور ایران مطالعات اندکی در این خصوص صورت گرفته است ،نو یسنده را به انجام تحقیق حاضر با هدف پاسخ به این سواالت
واداشته است.
شایان ذکر است پس از مقدمات گفته شده ،این مقاله بهگونهای ساماندهی شده است که در قسمت بعد به روش اجرای تحقیق اشاره
میشود؛ پساز آن به یافتههای تحقیق میپردازیم .در قسمت بعد در مورد یافتههای تحقیق بحث میشود و با یافتههای سایر محققین
ً
مقایسه می گردد .در بخش آخر ،نتیجهگیری کلی حاصلاز انجام این تحقیق بیان و به سواالت فوق پاسخ داده میشود ،نهایتا به ذکر
محدودیتهای تحقیق میپردازیم.
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در این میان برخی از محققین ،تحقیقات قبلی صورتگرفته در زمینهی استفاده از تحلیل پوششی دادهها در صنایع مختلف را تحت

 -2روش تحقیق
مطالعهی حاضر ازنظر هدف کاربردی ،جزو تحقیقات توصیفی محسوب میشود ،که بهصورت مروری سیستماتیک صورت گرفته
است .در ابتدا با وارد کردن کلمات "کارایی"" ،تحلیل پوششی دادهها" و "بانک" در پایگاههای علمی SID ،Magiran ،و همچنین با
کمک گرفتن از موتور جستجوگر  ،Googleبه جستجوی تحقیقات پرداخته شده و صرفنظر از زمان انتشار آنها الزمبهذکر است این
کار در مهر ماه  1396خورشیدی با توجه به تحقیقاتی که از تکنیک تحلیل پوششی دادهها در بانکهای ایران استفاده کرده بودند (بهعنوان
معیار ورود تحقیقات به مطالعه) و کنارگذاری تحقیقات تکراری و تحقیقاتی که فاقد متن کامل بودند (بهعنوان معیارهای خروج از
370

مطالعه) انجام شده است.
درمجموع ،تعداد  409تحقیق یافته شده است .تعداد  310تحقیق بهعلت عدم ارتباط با موضوع 30 ،تحقیق به علت تکراری بودن
و  6تحقیق به علت عدم دسترسی به متن کامل حذف شده است .در مرحلهی بعد ،با مطالعهی متن کامل تحقیقات یافته شده ،تعداد
ً
 3تحقیق بهعلت عدم ارتباط کامل با موضوع حذف شده و نهایتا تعداد  60تحقیق باقی مانده است .در مرحلهی بعد ،به دستهبندی و
تحلیل تحقیقات باقیمانده توسط آمار توصیفی بهکمک نرم افزار  Excel 2010اقدام شده است .روند بررسی و یافتن تحقیقات در
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شکل  1نشان داده شده است.

شکل  -1روند بررسی و یافتن تحقیقات.

 -3یافتهها
همانطور که پیشتر گفته شد ،در فرآیند جستجو ،تعداد  60تحقیق مرتبط با موضوع یافت شد ،که جزیئات مربوطبه این تحقیقات
در جدول  1نشان داده شده است.

جدول  -1جزئیات تحقیقات مرتبط با بهکارگیری تکنیک تحلیل پوششی دادهها در بانکهای ایران.

شماره تحقیق

سال انتشار (خورشیدی)
1385
1390
1394

منبع
(حسینزاده لطفی و همکاران)1385 ,

3

کرد رستمی و همکاران

 33رئیس شعب ممتاز
درجه  1و  2و  3بانک
صادرات گیالن

هزینه شعبه و
مطالبات

مدل CCR
اصالح شده

ذکر نشده

مدل  CCRو
شبکههای
عصبی

در این تحقیق به
این مطلب اشاره
شده است که
شعب با کارایی
پایین با اعطای
تسهیالت بیشتر
میتوانند کارایی
خود را افزایش
دهند.

(محرابیان و همکاران)1390 ,

2

محرابیان و همکاران

 40شعب بانک اقتصاد
نوین در کشور

ذکر نشده

جمع چهار
سپرده شعب،
جمع سایر
سپرده شعب،
جمع
تسهیالت
شعب ،جمع
سود دریافتی
شعب ،و جمع
کارمزد شعب

نتایج این تحقیق
نشان داده است
که وضعیت
ً
سرپرستیها تقریبا
خوب است و در
کل سرپرستیها به
جز چند مورد
خاص بقیه در یک
گروه قرار دارند.

توسعه شعبه،
بهبود عملکرد
کارکنان،
بهبود عملکرد
فردی ،رفتار
شغلی،
مشتری
مداری ،چهار
سپرده اصلی،
درآمد شعبه ،و
عقود
مبادلهای و
مشارکتی

ذکر نشده

در این تحقیق
مشخص شده که
جامعه موردارزیابی
ً
از عملکرد تقریبا
قابلقبولی در
زمینهی
شاخصهای فردی
برخوردارند.

(کردرستمی و همکاران)1394 ,

1

حسین زاده لطفی و
همکاران

 35سرپرستی بانک ملت
در کشور

مجموع
پرسنل شعب،
پرسنل
سرپرستی،
جمع سود
پرداختی
شعب ،جمع
مطالبات
ایجادی شعب،
و تعداد شعب
تحت
سرپرستی
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محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)4زمستان  ،1397صفحه401-368 :

شماره تحقیق

سال انتشار
(خورشیدی)
1395
1395
1387

تسهیالت
اعطایی،
کارمزد
دریافتی،
سپردههای
بدون هزینه ،و
سپردههای
هزینهزا

CCR

خروجیگرا

مدل SBM

بازده به
مقیاس متغیر

در این مطالعه
مشاهده شده است
که بهرهوری شعب
در سال  83به
میزان یکدرصد و
در سال  84به
میزان دودرصد
رشد داشته است.

منبع

6

حجازی و همکاران

 26شعبه بانک توسعه
صادرات ایران

تعداد کارکنان،
سود و کارمزد
پرداختی،
هزینههای
اداری و
پرسنلی ،و
هزینههای
مطالبات
مشکوک
الوصول

مدلهای
 BCCو

(اردبیلی میانجی و بریم نژاد)1395 ,

5

اردبیلی میانجی و بریم
نژاد

 25شعبه بانک کشاورزی
در البرز

هزینههای
اداری و
پرسنلی ،تعداد
تجهیزات
کامپیوتری ،و
تعداد پرسنل
شعبه

مقدار
پرداختی انواع
تسهیالت،
مقدار
سپردهگذاری
انواع
حسابها،
انواع درآمد ،و
تعداد خدمات
بانکی

مدل CCR

(حجازی و همکاران)1387 ،

4

ابراهیم نژاد و همکاران

 6منطقه جهت مکانیابی
سرپرستی بانک ملت

تعداد پرسنل،
مجموع
سپردهها ،و
سود پرداختی

تسهیالت،
سود دریافتی،
کارمزد
دریافتی ،و
مطالبات
معوقه

در این تحقیق
ضمن معرفی یک
مدل جدید ،به
مکانیابی جهت
سرپرستی بانک
ملت در مناطق
سنندج ،کرمانشاه،
همدان ،ایالم و
خرم آباد پرداخته
شده است.
در این مطالعه
جهت افزایش
کارایی شعب،
پیشنهاد تالش
جهت وصول
مطالبات ،افزایش
سرعت ارائه
خدمات ،و صدور
آنی کارتها ارائه
شده است.

(ابراهیم نژاد و همکاران)1395 ,
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محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

شماره تحقیق

(خورشیدی)

سال انتشار
1386
1390

خروجیگرای
 CCRو
ترکیب با
AHP

منبع

 75شعبه بانک صادرات
در تهران

تعداد
کارمندان
ومتراژ

مطالبات
معوق ،تعداد
کارت بانکی،
تراکنش
 ،ATMتعداد
خدمات ،مبلغ
سپرده ،و مبلغ
تسهیالت

در این تحقیق
مشخص گردیده
که بین کارایی
شعب درجهیک
اختالف وجود
نداشته است ولی
شعب درجهدو و
سه با یکدیگر
دارای اختالف
بودهاند.

(علیرضایی و همکاران)1386,

8

جبل عاملی و رسولی
نژاد

ورودیگرا

373

(جبل عاملی و رسولی نژاد)1390 ,

7

علیرضایی و همکاران

 79شعب یک بانک
تجاری

کارمندان تمام
وقت

خدمات رهن،
وام ،و اوراق
بهادار و ویژه

در این مقاله
مشکالتی که
ّ
بهعلت وجود
واحدهای
تصمیمگیرندهی
خاص ،تعداد زیاد
واحدها و همچنین
فاصله زیاد آنها از
یکدیگر رخ
میدهند ،مورد
بررسی قرار گرفته
و اثر این مشکالت
در نتایج غیر
منطقی مدلهای
پایهای ،مورد
تحلیل قرار گرفته
است.

کاربرد تکنیک تحلیل پوششی دادهها در نظام بانکداری ایران

محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

شماره تحقیق

سال انتشار
(خورشیدی)

مورد تحت مطالعه

 17شعبه بانک رفاه
لرستان

تعداد کارکنان،
میانگین
هزینهها،
فضای شعبه ،و
میانگین
مطالبات

میانگین
منابع،
میانگین
مصارف ،حجم
فعالیت ،و
عملکرد

1393

11

سهیلی و همکاران

1390

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)4زمستان  ،1397صفحه401-368 :

1387

10

معظمیگودرزی و
همکاران

 52شعبه بانک ملت
کرمانشاه

تعداد کارکنان
با تحصیالت
غیر
دانشگاهی،
تعداد کارکنان
با تحصیالت
دانشگاهی،
مجموع کل
میزان
سپردهها،
داراییهای
منقول ،و
داراییهای
غیر منقول

تسهیالت
بلندمدت
مبادلهای و
تسهیالت
کوتاهمدت
مشارکتی

ورودیگرای
BCC

ورودیگرای
BCC

(حسین زاده بحرینی و همکاران)1387 ,

9

حسین زاده بحرینی و
همکاران

مدل BCC

نتایج نشان داده
است  65درصد
شعبات کارا و 35
درصد ناکارا
بودهاند.

(معظمیگودرزی و همکاران) 1393,

تسهیالت در
قالب عقود
اسالمی و
وامها و میزان
سپردههای
بانک

374

نتایج مقایسه
کارایی اقتصادی
بانکها ،با رویکرد
درآمدی حاکی از
باالتر بودن کارایی
اقتصادی بانکهای
دولتی (تجارت،
رفاه ،سپه،
صادرات ،صنعت و
معدن ،کشاورزی،
مسکن ،ملت ،ملی
و توسعه صادرات)
نسبت به خصوصی
(اقتصاد نوین،
پارسیان ،سامان،
کارآفرین) بوده
درحالی که با
رویکرد ارزش
افزوده ،نتیجه
عکس داشته است.

نتایج این تحقیق
نشان داده است
 40درصد شعب
در حالت برآورد
کارایی تسهیالت
مبادلهای و 35
درصد شعب در
حالت تسهیالت
مشارکتی کارا
هستند.

(سهیلی و همکاران)1390,

 10بانک دولتی
و  4بانک خصوصی

تعداد پرسنل،
داراییهای
ثابت ،میزان
سپردههای
چهارگانه
بانک ،هزینه
متوسط
پرسنل،
متوسط سود
پرداختی به
سرمایهگذاران،
و هزینههای
متوسط
عمومی و
اداری

منبع

محقق/محققین

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

شماره تحقیق

(خورشیدی)

سال انتشار
1390
1390
1392

آرمانی

خروجیگرای
BCC

در این تحقیق به
بررسی تاثیر نوع
صنعت بر
معیارهای
اعتباردهی به
مشتریان حقوقی
بانک صادرات
ایران با استفاده از
 DEAپرداخته
شده است.

منبع

برنامهریزی

(رستمی و همکاران)1390 ،

14

رجبی پور میبدی و
همکاران

 30شرکت که از بانک
صادرات تسهیالت
دریافت کردهاند

تسهیالت مالی
دریافتنی،
سود انباشته،
سایر
اندوختهها ،و
سرمایه

بازده دارایی،
نسبت آنی،
متوسط
دورهی وصول
مطالبات ،و
نسبت پوشش
بهره

مدل  CCRو

(طحاری مهرجردی و همکاران)1390 ,

13

طحاری مهرجردی و
همکاران

تعداد  20شعب یک بانک

هزینههای
اداری و
پرسنلی ،تعداد
کارمندان
شاغل ،و تعداد
باجهها

وصول
مطالبات،
تجهیز منابع ،و
کل درآمدها

مدل CCR

375

(رجبی پور میبدی و همکاران)1392 ،

12

رستمی و همکاران

 7بانک پذیرفته شده در
بورس اوراق بها دار
تهران

کل تسهیالت
به کل
سپردهها ،کل
تسهیالت به
کل داراییها،
ذخایر
مطالبات به
کل تسهیالت،
و داراییهای
ثابت به کل
داراییها

موجودی نقد
و اوراق
مشارکت به
کل سپردهها،
کل درآمد بان
به کل
داراییها،
بازده
داراییها،
بازده حقوق
صاحبان
سهام ،حقوق
صاحبان سهام
به کل
داراییها ،و
نسبت کفایت
سرمایه

نتایج این تحقیق با
تلفیقی از  DEAو
 TOPSISنشان
داده از دید واحد
تصمیمگیری ایده
آل ،بانک
کارآفرین ،ملت و
پارسیان کمترین
فاصله و بانک
صادرات بیشترین
فاصله را با ایده آل
داشته و از دید
واحد تصمیمگیری
ضد ایدهآل ،بانک
صادرات کمترین
فاصله و بانک
کارآفرین بیشترین
فاصله را با ضد ایده
آل دارند.
در این تحقیق،
یک مدل ترکیبی
از تحلیل پوششی
دادهها و
برنامهریزی آرمانی
معرفی شده است.
نتایج حاکی از
توانایی باالتر مدل
ترکیبی در تفکیک
واحدهای بانکی
نسبت به مدلهای
پایهای بوده است.

کاربرد تکنیک تحلیل پوششی دادهها در نظام بانکداری ایران

محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

شماره تحقیق

سال انتشار
(خورشیدی)
1391
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1393

16

ابراهیمی و دریابر

 146مشتری حقوقی یک
بانک تجاری در تهران

وام کوتاهمدت
به مجموع
دارایی ،وام
کوتاهمدت به
فروش خالص،
و نسبت کل
بدهی به کل
دارایی

مجوز کسبی،
سابقه
بازپرداخت،
ارزش ویژه به
مجموع
دارایی ،دارایی
جاری به
دارایی ثابت ،و
نرخ بازده
دارایی

مدل CCR

ورودیگرای
CCR

نتایج حاصل از
مدل تحلیل
پوششی دادهها و
شبکه عصبی و
رگرسیون
لجستیک در
برآورد ریسک
اعتباری و
رتبهبندی اعتباری
در مقایسه با نتایج
واقعی حاکی از آن
بوده که مدل
شبکه عصبی در
پیش بینی ریسک
اعتباری مشتریان
حقوقی و
رتبهبندی اعتباری
از کارایی بیشتری
برخوردار است.

(ابراهیمیو دریابر)1391 ,

15

شاهین و همکاران

شعب  10بانک خصوصی
در اصفهان

وجهه و
کیفیت
درکشده

(شاهین و همکاران)1393 ,

376
رضایت
مشتری و
وفاداری
مشتری

یافتهها نشان داده
که از مجموع
دهبانک ،سهبانک
صادرات ،سرمایه و
ملت کارا بوده و
هفتبانک
پاسارگارد ،سامان،
اقتصاد نوین،
پارسیان ،سینا،
تجارت و رفاه ناکارا
هستند .نتایج
پژوهش بیانگر آن
است که اغلب
بانکها بهصورت
کارا عمل
نمیکنند.

منبع

محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

شماره تحقیق

(خورشیدی)

سال انتشار
1392
1395
1393

CCR

خروجیگرای
BCC

منبع

مدل
ورودیگرای

(هادی نژاد دارسرا و همکاران)1392 ،

19

عباس زاده و همکاران

 18بانک دولتی و
خصوصی

ماندهی کل
سپردهها،
تعداد کارکنان،
هزینهی
تجهیزات ،و
هزینهی
عملیاتی

درآمد عملیاتی
و تعداد
مجموع
تراکنشهای
دستگاههای
-ATM
پایانههای
فروش-
پایانههای
شعب

CCR

این مقاله با
استفاده از مدل
 DEAو کارت
امتیازی متوازن به
ارزیابی عملکرد
شعب بانک
صادرات پرداخته
است.

(فالح جلودار)1395 ,

18

فالح جلودار

 20شعبه درجه یک
بانک صادرات در تهران

هزینهی
پرسنل ،تعداد
شکایات
مشتریان،
تعداد پرسنل،
و هزینههای
آموزش حین
خدمت

مانده
سپردهها،
تعداد
حسابهای
قرضالحسنه،
تعداد
سرویسهای
ارائه شده ،و
ساعات آموزش
ضمن خدمت

ورودیگرای

نتایج این تحقیق
نشان دادهاند که
بانکهای ملی
ایران و پارسیان
بهترتیب بهعنوان
کاراترین بانک
دولتی و خصوصی
معرفی شدهاند.
افزون بر این،
بانکهای
موردمطالعه در دو
گروه بانکهای
دارای عملکرد
مبتنیبر درآمد و
مبتنیبر
بهکارگیری
بانکداری
الکترونیک
دستهبندی
شدهاند.

(عباس زاده و همکاران)1393 ,

17

هادی نژاد دارسرا و
همکاران

 18بانک دولتی و
خصوصی

تعداد کارتها
و تعداد
پایانهها

مبلغ کل
تراکنشها،
تعداد
تراکنشهای
غیر نقدی،
مبلغ
تراکنشهای
غیر نقدی ،و
تعداد
تراکنشهای
موفق

یافتهها نشان داده
اند که بانکهای
رفاه ،سامان ،ملی،
پاسارگاد ،سینا،
سرمایه ،صادرات،
تجارت ،سپه،
پارسیان ،ملت،
مسکن ،کشاورزی
و اقتصاد نوین
ناکارا بودهاند؛
درحالی که
بانکهای توسعه
صادرات ،کارآفرین،
پست بانک و
صنعت و معدن
کارا تشخیص داده
شدهاند.

377

کاربرد تکنیک تحلیل پوششی دادهها در نظام بانکداری ایران

محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

شماره تحقیق

سال انتشار
(خورشیدی)
1394
1392
1393

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)4زمستان  ،1397صفحه401-368 :

سپرده و سود
خالص

 93شعبه بانک قوامین
در تهران

امتیاز کارکنان
(تعداد
کارکنان ،سطح
سواد ،سابقه)،
امکانات شعبه
(دستگاه پوز،
پولشمار
و ،)...موقعیت
مکانی
(موقعیت
تجاری ،سطح
درآمد ،سطح
دسترسی به
شعبه ،و
جمعیت
منطقه)

منابع (انواع
سپردهها)،
مصارف
(قرضالحسنه
عادی ،عقود
اسالمی،
ارسال
نقدینگی)،
خدمات
(خدمات
الکترونیکی،
تعداد
تسهیالت
اعطایی،
چکها،
اسناد) ،و
کاهش
مطالبات
(عقود اسالمی
و
قرضالحسنه)

مدل  CCRو
CSW

مدل
خروجیگرای
BCC

با توجه به ویژگی
دادههای این
تحقیق اعم از
حجم داده ،تنوع
داده ،ورودی و
خروجیهای
چندگانه ،دورههای
مکرر ارزیابی ،مدل
تحلیل پوششی
دادهها بهعنوان
یک مدل
برنامهریزی ریاضی
و تعیین شعب کارا
و ناکارا مدل
مناسبی بوده
است.

منبع

22

نوری بروجردی و
همکاران

 9بانک دولتی در ایران

داراییهای
ثابت،
هزینههای ،IT
و تعداد نیروی
انسانی

(حیدری بیوکی و خادمیزارع)1394 ,

21

زارعی محمودآبادی و
آذر

378

نامشخص

( زارعی محمودآبادی و آذر )1392 ,

20

حیدری بیوکی و
خادمیزارع

 35مشتری حقوقی یک
بانک تخصصی در تهران

سرمایه ،سود
انباشته ،بدهی
بلندمدت،
بدهی جاری،
و سایر
اندوختهها و
هدایا

نسبت پوشش
بهره ،بازده
دارایی ،نسبت
سودآوری هر
سهم ،نسبت
آنی ،و متوسط
دورهی وصول
مطالبات

در این تحقیق
ضمن توسعهی
مدل  DEAبا
اضافه نمودن یک
واحد تصمیمگیری
ایدهآل ،مشتریان
اعتباری بانکها
خوشه بندی
شدهاند.
در این مقاله از یک
روش برنامهریزی
خطی جامع از نوع
ماکسمین برای
بهدست آوردن
مجموعهی اوزان
مشترک (،)CSW
استفاده شده و
سپس به
رتبهبندی کامل
بانکهای سپه،
صادرات ،تجارت،
ملت ،رفاه ،پست
بانک ،مسکن،
توسعه صادرات،
صنعت و معدن
پرداخته شده
است.

(نوری بروجردی و همکاران)1393 ,

محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

شماره تحقیق

(خورشیدی)

سال انتشار
1389
1390

کل درآمدها به
کل داراییها،
حاشیهی
سود ،کاهش
مانده اقالم
معوق ،رشد
مانده سپرده
نقدی ضمانت
نامهها ،نسبت
عقود مشارکتی
به کل
تسهیالت ،و
نسبت تعداد
ملت کارت به
تعداد
حسابهای
متمرکز

مدل SBM

یافتههای این
پژوهش نشان داده
که تعدادی شعب
ناکارا در هر منطقه
وجود دارند که از
لحاظ فاصله و
موقعیت
جغرافیایی
نمیتوان در
شعبهای ادغام
کرد.

منبع

 303بانک ملت در تهران

مانده چهار
سپرده غیر
دولتی ،مانده
جاری
موسسات
دولتی ،مانده
سایر منابع،
مانده
سپردههای
قرضالحسنه
جاری
خصوصی،
مانده
سپردههای
قرضالحسنه
پس انداز،
مانده
سپردههای
کوتاهمدت ،و
مانده
سپردههای
بلندمدت

BCC

(رجبی)1389 ,

24

حمیدی و همکاران

تسهیالت
اسالمی و
مشارکتی ،و
سود ناخالص
بانک

مدل
ورودیگرای
 CCRو

379

(حمیدی و همکاران)1390 ,

23

رجبی

بانکهای دولتی تجاری
(ملی ،صادرات ،ملت،
تجارت ،سپه ،و رفاه) با
 30واحد تصمیمگیری

تعداد کل
پرسنل ،حجم
کلیه
سپردههای
جذب شده،
میزان
داراییهای
ثابت ،و نسبت
تعداد شعب
هر بانک به
تعداد
ماشینهای
خود پرداز

براساس یافتههای
این تحقیق ،ازنظر
کارایی فنی ،بانک
ملی ایران و بانک
رفاه نسبت با سایر
بانکها کاراتر بوده
و عملکرد بهتری
را نشان میدهند.
همچنین بانکهای
تجاری در سطح
بهینه از لحاظ
مقیاس فعالیت
نمیکنند و مقیاس
عملکرد بانک
اغلب در شرایط
بازدهی فزاینده و
یا ثابت نسبت به
مقیاس میباشد.
همچنین بین
افزایش مقیاس
فعالیت بانکها
(افزایش داراییها)
میتوان به سطوح
باالتری از کارایی
دست یافت.

کاربرد تکنیک تحلیل پوششی دادهها در نظام بانکداری ایران

محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

شماره تحقیق

سال انتشار
(خورشیدی)
1389
1388
1394
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مدل CCR

 37شعبهیک بانک

امتیاز پرسنل،
سود پرداختی،
سپردههای
کوتاهمدت،
سپردههای
بلندمدت،
سپردههای
قرضالحسنه
سپردههای
جاری ،و سایر
منابع

سپردههای
کوتاهمدت،
سپردههای
بلندمدت،
سپردههای
قرضالحسنه
سپردههای
جاری ،سایر
منابع،
تسهیالت،
کارمزد
دریافتی ،سود
دریافتی ،و
مطالبات معوق

مدل دو
مرحله ای

BCC

CCR

منبع

27

اصغریان و همکاران

 35شعبه درجه  4بانک
صادرات در گیالن

مساحت مفید،
تعداد
کارمندان ،و
هزینهی جاری

منابع ،مصارف،
کارمزد ،و
درآمد شعبه

ورودیگرا و
خروجیگرای

در این تحقیق
عملکرد منابع
انسانی بانکها با
استفاده از  DEAو
 DEAفازی مورد
ارزیابی قرار گرفته
است.

(قادری و همکاران)1389 ,

26

امیر تیموری و همکاران

380

 40شعبه بانک صنعت و
معدن

هزینه آموزش
و تحقیقات،
ساعات
آموزش ،و
تعداد پرسنل

مهارتها،
کیفیت انجام
کار ،احساس
مسئولیت،
خالقیت و
نوآوری،
انگیزش
کارکنان،
روابط با
دیگران ،نظم و
انضباط ،و
عملکرد فرد
در سازمان

در این مقاله نیز
یک روش برای
رتبهبندی
واحدهای کارا با
بهکاربردن
وزنهای مشترک
مطرح شده است و
با استفاده از آن به
ارزیابی کارایی
شعب بانکها
پرداخته شده
است.

(امیرتیموری و همکاران)1388 ,

25

قادری و همکاران

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

در این تحقیق
کارایی کلی و دو
مرحلهای شعب
بانک بهکمک
مجموعهی مشترک
وزن به روش فازی
مورد بررسی قرار
گرفته است.

(اصغریان و همکاران)1394 ,

محقق/محققین

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

شماره تحقیق

(خورشیدی)

سال انتشار
1388
1383
1391

نامشخص

 470شعبه بانک
کشاورزی سراسر کشور

هزینههای
بانکی

تسهیالت
اعطایی ،درآمد
خدمات بانکی،
متوسط
سپردههای
جاری ،و
پسانداز

نامشخص

در این تحقیق به
ارزیابی تطبیقی
سودمندی
اطالعات سیستم
هزینهیابی بر
مبنای فعالیت با
هزینهیابی سنتی
در بانکداری
الکترونیک
پرداخته شده
است.

منبع

ماندهی
تسهیالت
عادی ،ماندهی
سود (زیان)
شعبه ،تعداد
بروات ارسالی
شعبه ،و
ماندهی
مطالبات معوق

در این تحقیق با
استفاده از تحلیل
پوششی دادهها،
روش مرزی
تصادفی و
نسبتهای مالی به
ارزیابی کارایی
شعب بانکها
پرداخته شده
است .نتایج حاکی
از مناسبتر بودن
روش تحلیل
پوششی دادهها
نسبت به دیگر
روشها بوده است.

(خزایی و ایزد بخش)1388 ,

30

نمازی و ناظمی

 142شعبه بانک تجارت
در تهران

ماندهی
سپردههای
قرضالحسنه،
ماندهی
سپردههای
سرمایه
گذاری،
ماندهی سایر
سپردهها،
تعداد
حسابهای
قرضالحسنه و
سرمایه
گذاری ،سطح
تحصیالت
کارکنان،
متوسط حقوق
و مزایای
کارکنان ،تعداد
کارکنان ،و
پاداشهای
پرداختی به
کارکنان

PCA

(اسالمیبیگدلی و کاشیپور)1383 ,

29

اسالمیبیگدلی و
کاشیپور

مدل
ورودیگرای
 CCRو
ترکیب آن با

(نمازی و ناظمی)1391 ,

28

خزایی و ایزدبخش

 7بانک در تهران

تعداد شعب،
تعداد نیروی
انسانی ،تعداد
دستگاههای
خود پرداز ،و
ماندهی
هزینهها

ماندهی
سپردهها،
ماندهی
تسهیالت ،و
درآمدها

در این تحقیق
مدلی تلفیقی از
تحلیل پوششی
دادهها و تحلیل
مولفههای اصلی
درجهت کاهش
ابعادی مجموعه
دادهها ارائه شده
است و به تحلیل
کارایی بانکها
پرداخته شده
است.
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محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

شماره تحقیق

سال انتشار
(خورشیدی)
1389

 14بانک دولتی و
خصوصی در ایران

میزان
سپردهها،
داراییهای
ثابت ،و تعداد
کارکنان

تسهیالت
اعطایی،
مشارکتها  ،و
سرمایهگذاری
ها

1386

34

رجبی و نصرالهی

1391

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)4زمستان  ،1397صفحه401-368 :

1385

33

حسن زاده

 6بانک ملی ،صادرات،
ملت ،تجارت ،سپه و رفاه
طی  5سال ( 30واحد
تصمیم)

تعداد نیروی
انسانی،
داراییهای
ثابت ،حجم
کل
سپردههای
جذب شده ،و
نسبت تعداد
شعب بهتعداد
دستگاههای
خودپرداز

حجم
تسهیالت
اعطایی در
قالب عقود
اسالمی ،و
میزان سود
ناخالص بانک

بازده به
مقیاس ثابت
و متغیر

ورودیگرای
BCC

ورودیگرای
 CCRو
BCC

(گیلک حکیم آبادی و همکاران)1385 ,

32

گیلک حکیم آبادی و
همکاران

مدل BCC

نتایج تحقیق بیانگر
پایین بودن
میانگین کارآیی به
میزان  30درصد
در سطح کل شعب
میباشد.
بهطور کلی بررسی
شاخص کارآیی
بانکها در این
تحقیق نشان داده
است که این
شاخص در صنعت
بانکداری افزایش
یافته و این مسئله
بیانگر عملکرد
نسبی اصالحات
بخش پولی است.
همچنین بانکهای
خصوصی نسبت به
بانکهای دولتی از
درجهی کارآیی
فنی بیشتری
برخوردارند.

(حسن زاده)1386 ,

 141شعبه بانک صادرات
گیالن

تعداد پرسنل،
تعداد ترمینال،
و ارزش
دفتری

مجموع وزنی
سپردهها،
میانگین 12
ماههی
تسهیالت
بخش
خصوصی ،و
مانده مطالبات
معوق

382

در هر دووضعیت،
بازدهی ثابت و متغیر
نسبت به مقیاس،
ازنظر کارایی فنی،
بانک ملی ایران و
بانک رفاه کارگران
نسبت با سایر
بانکها در طول
دورهی موردبررسی
کاراتر بوده است و
عملکرد بهتری در
تخصیص نهادهها و
تولید ستاده نشان
میدهند.

(رجبی و نصرالهی)1391 ,

مجموع وامها
و مشارکتها

نامشخص

منبع

31

کردبچه

 8بانک دولتی و  4بانک
خصوصی

تعداد کارکنان،
ارزش پولی
داراییهای
ثابت ،و
مجموع
سپردهها

در این مطالعه
ضمن معرفی یک
مدل جدید بهنام
تحلیل کارایی چند
جهتی ،کارایی 12
بانک در ایران
تحلیل و با DEA
مقایسه شده است.

(کردبچه)1389 ,

محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

شماره تحقیق

(خورشیدی)

سال انتشار
1392
1389
1393

BCC

ورودیگرای
BCC

منبع

 27شعبه بانک ملی اراک

هزینههای
پرسنلی شعب
و هزینههای
اداری و اموال
منقول

مانده حساب
انواع سپردهها
و تسهیالت
اعطایی

ورودیگرای

(تقی زاده مهرجردی و همکاران)1392 ,

37

قنبری و صادقی

مطالبات
مشکوک
الوصول،
مجموع
تسهیالت
اعطایی،
مجموع
سپردهها ،و
درآمد شعبه

CCR

(باصری و همکاران)1389 ,

36

باصری و همکاران

 120شعبه بانک ملت
تهران

هزینههای
پرسنلی،
حقوق و
دستمزد
کارکنان،
شاخص
موقعیت
جغرافیایی،
هزینههای
اداری و
عملیاتی
شعبه ،و
هزینههای
استهالک

خروجیگرای

(قنبری و صادقی)1393 ,

35

تقی زاده مهرجردی و
همکاران

 19بانک

جمع کل
داراییها ،و
تعداد شعب

سود و زیان
خالص ،مانده
تسهیالت
اعطایی ،و
مطالبات

در این تحقیق،
کارایی  19بانک با
استفاده از تحلیل
پوششی دادهها و
شبکهی عصبی
مصنوعی ،شبکهی
عصبی فازی و
الگوریتم ژنتیک
مورد بررسی و
مقایسه قرار گرفته
است .نتایج ارزیابی
نشان داده که مدل
شبکهی عصبی
فازی نسبت به
سایر مدلها دارای
باالترین دقت در
پیشبینی کارایی
بانکها میباشد.
در این تحقیق
مشخص شده است
که کارایی
بانکهای تحت
مطالعه ،طی زمان
افزایش یافته است.
همچنین
نتیجهگیری شده
که بین اندازه
شعب و کارایی
فنی آنها رابطه
ای ضعیف وجود
دارد .وسعت
شعب در جذب
بیشتر سپردهها
اثر داشته است اما
در میزان کارایی
آنها تاثیر قابل
توجهی نداشته
است.
در این تحقیق به
بررسی کارایی
شعب بانک ملی بر
اساس درجهبندی
آنها پرداخته شده
است .نتایج نشان
دادهاند که حدود
نیمی از شعب ناکارا
بودهاند.
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محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

شماره تحقیق

سال انتشار
(خورشیدی)
1394
1392
1390
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 146مشتری حقوقی یک
بانک تجاری در تهران

وام کوتاهمدت
به مجموع
دارایی ،وام
کوتاهمدت به
فروش خالص،
و نسبت کل
بدهی به کل
دارایی

مجوز کسبی،
سابقه
بازپرداخت،
ارزش ویژه به
مجموع
دارایی ،دارایی
جاری به
دارایی ثابت ،و
نرخ بازده
دارایی

خروجیگرای
CCR

ورودیگرای
CCR

نتیجه تحقیق
نشان میدهد
سرمایه انسانی در
ارتباط منفی و
معنادار با سرمایه
ساختاری و سرمایه
فیزیکی است؛
درحالی که
سرمایهی فکری
ارتباط مثبت و
معناداری با کارایی
درآمد صنعت
بانکداری دارد.

نتایج این تحقیق
حاکی از آن است
که مدل شبکهی
عصبی در
پیشبینی ریسک
اعتباری مشتریان
حقوقی و
رتبهبندی اعتباری
آنها از کارایی
بیشتری برخوردار
است.

منبع

40

صفری و همکاران

 10بانک طی  5سال

سپردهها،
تعداد کارکنان،
و سرمایه
فیزیکی

وامها و
سرمایه
گذاریهای
بلندمدت و
کوتاهمدت

SBM

(عزیزی)1394 ,

39

قاسمیه و نعمت الهی

384

مدلهای
ورودیگرای
 BCCو
 CCRو

بر پایهی نتایج
بهدست آمده،
شعبهی ساری
رتبهی اول و
شعبهی چالوس
رتبهی آخر را
بهلحاظ کارآیی
کسب کردهاند.

(قاسمیه و نعمت الهی)1392 ,

38

عزیزی

 25شعبه بانک کشاورزی
مازندران

تعداد
کارمندان،
تجهیزات
شعب ،سود
پرداختی
شعب ،مجموع
چهار سپرده،
مطالبات
شعب،
هزینههای غیر
عملیاتی ،و
هزینههای
عملیاتی

مجموع
چهارسپرده،
مجموع سود و
کارمزد
دریافتی،
تسهیالت
اعطایی ،وجه
التزام
دریافتی ،و
درآمدهای
متفرقه

(صفری و همکاران)1390a ,

محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

شماره تحقیق

(خورشیدی)

سال انتشار
1388
1387

CCR

خروجیگرای
BCC

منبع

 46شعبه بانک تجارت در
تهران

تعداد پرسنل
شعبه و تعداد
باجهها

سپردهی
قرضالحسنه
ی پس انداز،
سپردهی
قرضالحسنه
ی جاری،
سپرده
مدتدار،
سپردهی
نقدی
ضمانتنامه،
تعداد اسناد
شعبه،
مطالبات
نقدی ،و
تسهیالت
اعطایی

ورودیگرای

(سهیلی و همکاران)1388 ,

42

امام وردی و احمدی

تسهیالت
قرضالحسنه
در قالب عقود
اسالمی و
تسهیالت در
قالب قانون
تجارت

385

(اماموردی و احمدی)1387 ,

41

سهیلی و همکاران

 52شعبه بانک ملت در
کرمانشاه

تعداد کارکنان
با تحصیالت
غیردانشگاهی،
تعداد کارکنان
با تحصیالت
دانشگاهی،
مجموع کل
سپردهها،
داراییهای
منقول ،و
داراییهای
غیرمنقول

نتایج حاصل از
تحقیق حاکی از
آن است که 46%
از شعب
موردبررسی
درحالت برآورد
کارایی تسهیالت
قرضالحسنه ،کارا
و  35%از شعب
درحالت برآورد
کارایی تسهیالت
مشارکتی ،کارا
میباشد .عالوهبر
آن میانگین کارایی
فنی شعبهها در
شرایط بازدهی
متغیر نسبت به
مقیاس برای
تسهیالت
قرضالحسنه
معادل  0/81و
برای تسهیالت
مشارکتی معادل
 0/74میباشد.
همچنین نتایج
بیانگر صرفههای
ناشی از مقیاس
هستند.
نتایج بهدست آمده
حاکی از آن است
که میانگین کارایی
منطقه از سال
 1384تا 1388
روند کاهشی
داشته است با
بررسی علل
کاراترین و
ناکاراترین شعب
منطقه مشخص
شد تعداد باجههای
شعبه در افزایش
کارایی و کاهش
سپرده جاری و
افزایش مطالبات
نقدی در کاهش
کارایی بیشترین
نقش را ایفا
میکنند.
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محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

شماره تحقیق

سال انتشار
(خورشیدی)
1390
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1386

44

صفری و همکاران

منبع

43

دادگر و نیک نعمت

(دادگر و نیک نعمت)1386 ,

386

 38سرپرستی بانک
تجارت در کل کشور

مجموع
هزینهها و
مطالبات معوق

سود سپردهها
و تسهیالت

ورودیگرای
 CCRو

نتایج این تحقیق
نشان میدهد که
سرپرستیهای
مناطق سه ،چهار و
پنج تهران کاراتر و
سرپرستیهای قم،
زنجان ،آذربایجان
غربی و آذربایجان
شرقی ناکارا
میباشند .میانگین
کارآیی سهسال
بهترتیب 78 ،79/7
و  47/2درصد
است.

 146مشتری حقوقی یک
بانک تجاری در تهران

وام کوتاهمدت
به مجموع
دارایی ،وام
کوتاهمدت به
فروش خالص،
و نسبت کل
بدهی به کل
دارایی

ارزش مجموع
داراییها،
دارایی جاری
به ثابت ،نرخ
بازده دارایی،
مجوز کسبی،
سابقهی
بازپرداخت ،و
ارزش ویژه به
مجموع دارایی

نتایج حاصل از
مقایسهی دو مدل
تحلیل پوششی
دادهها حاکی از
اهمیت باالی
شاخصهای
غیرمالی و لزوم
بهکارگیری این
شاخصها در کنار
شاخصهای مالی
است .همچنین
یافتههای تحقیق
بر تأیید فرضیهی
کارایی مدل تحلیل
پوششی دادهها در
رتبهبندی اعتباری
شرکتهای حقوقی
بانک تجاری و
کارایی بیشتر
مدل تحلیل
پوششی دادهها با
رویکرد ترکیبی در
کنار اجرای این
مدل با رویکرد
مالی داللت دارد.

(صفری و همکاران)1390b ,

محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

BCC

مدل CCR

شماره تحقیق

(خورشیدی)

سال انتشار
1389
1391
1393

BCC

مدل مضربی

در این تحقیق
مدل جدیدی بهنام
ویرایش جدید مدل
کائو ارائه شده
است و با استفاده
از آن ،کارایی 40
سرپرستی بانک
تحت بررسی قرار
گرفته است.

منبع

خروجیگرای

(عیسی زاده و عریانی)1389 ,

47

مومنی و همکاران

 40سرپرستی بانک ملت
در کشور

هزینهی
پرسنلی ،سود
پرداختی ،و
ماندهی
تسهیالت

درآمد مشاع،
درآمد
غیرمشاع،
جمع سپرده،
و تسهیالت

CCR

(سبحانی و کارجو)1391 ,

46

سبحانی و کارجو

 294شعبه بانک صادرات
در تهران

تعداد پرسنل،
ارزش
سپردهها،
داراییها

تسهیالت
غیرتکلیفی به
بخش
خصوصی،
ارزش
ضمانتنامهها،
مطالبات معوق

ورودیگرای

387

(مومنی و همکاران)1393 ,

45

عیسی زاده و عریانی

 75مشتری حقوقی بانک
کشاورزی در تهران

ارزش ویژه به
بدهی جاری،
بدهی کل به
بدهی جاری،
بدهی جاری
به تسهیالت
کوتاهمدت ،و
فروش خالص
به هزینهی
مالی

فروش خالص
به سود ناویژه،
دارایی جاری
منهای بدهی
جاری به
فروش خالص،
دارایی ثابت به
دارایی جاری،
و دارایی کل
به حقوق
صاحبان سهام

نتایج بهدستآمده
نشان میدهند که
 15شرکت (معادل
 20درصد
شرکتهای
موردبررسی) روی
مرز کارایی قرار
ً
داشته و کامال کارا
قلمداد شدهاند.
همچنین میانگین
کارایی فنی معادل
 78درصد بوده
است به اینمعنا
که در مجموع
شرکتهای
موردبررسی22 ،
درصد بیشاز
میزان موردنیاز،
ورودیها و
عواملتولید را
مورد استفاده قرار
داده و دارای
سودآوری پایینی
میباشند.
نتایج این تحقیق
نشان میدهد که
شعب درجه ممتاز
در سال 1383
عملکرد خوبی
داشته است .برای
شعب درجهیک،
دو و سه نیز سال
 1386بهترین
سال کاری بوده
است.

کاربرد تکنیک تحلیل پوششی دادهها در نظام بانکداری ایران

محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

شماره تحقیق

سال انتشار
(خورشیدی)
1393

50

رمضانیان و همکاران

1393

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)4زمستان  ،1397صفحه401-368 :

1388

49

محقر و همکاران

 21واحد ارزی بانک
کشاورزی

تعداد پرسنل و
جمع کل
ساعات
آموزشی

میزان سود
عملیاتی،
تعداد
حسابهای
ارزی ،و
متوسط تعداد
خدمات ارزی
مهم در روز

 15شعبه بانک سپه در
تهران

سود
پرداختنی،
هزینههای
کل ،منابع
اصلی تأمین
مالی

میزان
تسهیالت،
درآمد کل،
میزان جذب
منابع در طی
دوره ،نسبت
تسهیالت به
مطالبات،
تعداد اسناد

CCR

خروجیگرای
BCC

(محقر و همکاران)1393 ,

48

عالم تبریز و همکاران

خروجیگرای

(عالم تبریز و همکاران)1388 ,

388

 50شعبهیکی از
بانکهای دولتی یکی از
استآنهای ایران

تعداد باجهها،
تعداد کارکنان،
هزینههای
اداری و
پرسنلی ،سایر
هزینهها

کل درآمدها،
تجهیز منابع،
وضعیت
وصول
مطالبات ،کل
تسهیالت
اعطایی

نتایج این تحقیق
نشان میدهد
استفاده از میزان
اهمیت دادهها
(نهادهها و
ستادهها) ،توانسته
است سنجش
کارایی شعب بانک
با استفاده از
تکنیک  DEAرا
دقیق تر نموده و
بنابراین موجب
افزایش روایی این
تکنیک شود.
نتایج تحقیق
حاکی از آن است
که  57.14%از
واحدهای ارزی،
کارا و بقیه ناکارا
هستند .در ادامه،
واحدهای ناکارا
مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفته
و ضمن تبیین علل
ناکارایی آنها،
پیشنهادهایی برای
افزایش کارایی
ایشان ارائه گردید.
در پایان نیز با
استفاده از روش
ترکیبی

منبع

محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

AHP/DEA

BCC

(رمضانیان و همکاران)1393 ,

خروجیگرای

واحدهای ارزی
بانک کشاورزی
بهطور کامل
رتبهبندی شدهاند.
نتایج این تحقیق
حاکی از این بوده
که  27درصد
واحدها 100 ،درصد
کارا 20 ،درصد از
واحدها 100،ناکارا
هستند 20 .درصد
واحدها ناکارای
تخصیصی و 34
درصد از واحدها
ناکارای فنی
هستند.

شماره تحقیق

(خورشیدی)

سال انتشار
1394
1392
1392

بانکهای پارسیان،
اقتصاد نوین ،کارآفرین،
سینا ،صادرات ،تجارت ،و
ملت در تهران

سپرده ،تعداد
کارکنان ،جمع
داراییها،
بدهی به
بانکها ،و
مؤسسات

سرانهی
سپرده
کارکنان ،بازده
سهامداران،
حاشیهی سود
خالص ،و
بازدهی
داراییها

ورودیگرای
 CCRو
BCC

خروجیگرای
BCC

منبع

 85شعبه بانک تجارت در
مازندران

هزینههای
غیربهرهای،
هزینههای
بهرهای،
وسپردهها

وامها ،درآمد
بهرهای
 ،و درآمد
غیربهرهای

BCC

(رنجبر و همکاران)1394 ,

53

گلبازخانی پور و
همکاران

تسهیالت
پرداختی

ورودیگرای

(صفایی قادیکالیی و زارع شاهی,
)1392

52

صفایی قادیکالیی و زارع
شاهی

سپردههای
بانک،
داراییهای
ثابت ،و پرسنل
بانک

389

نتایج این تحقیق
نشان داده که تنها
شعبهی مرکزی
آمل کارایی 100
درصد داشته
است.

در این پژوهش سعی
شده است در ابتدای
امر ،شاخصهای
ورودی و خروجی
نهایی برای ارزیابی
کارایی نسبی
بانکهای پذیرفته
شده در بورس ،با
استفاده از تکنیک
فرآیند تحلیل
سلسلهمراتبی فازی
شناسایی و سپس در
مرحلهی بعد با
جمعآوری اطالعات
مربوطه ،کارایی این
واحدها اندازهگیری
شود.

(گلبازخانی پور و همکاران)1392,

51

رنجبر و همکاران

 16بانک دولتی و
خصوصی (ملی ،ملت،
صادرات ،تجارت ،رفاه
کارگران ،سپه ،کشاورزی،
مسکن ،صنعتومعدن
اقتصاد نوین ،پاسارگاد،
سامان ،کارآفرین،
سرمایه ،سینا ،و پارسیان)

مطابق نتایج
بهدستآمده،
متوسط کارایی
بانکهای کشور
طی دورهی
موردبررسی83 ،
درصد است و
براساس نتایج مدل
اثرات تصادفی،
رابطهی منفی و
معناداری با
متغیرهای ضریب
ریسک اعتباری،
سهم سرانه
(شعبه) در بازار
سپردهها و
رابطهی مثبت و
معناداری با
متغیرهای تعداد
خودپردازها،
شاخص قیمت
مصرفکننده و
متغیرهای مجازی
نماگر بانکهای
تخصصی و
خصوصی دارد.

کاربرد تکنیک تحلیل پوششی دادهها در نظام بانکداری ایران

محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)4زمستان  ،1397صفحه401-368 :

شماره تحقیق

سال انتشار
(خورشیدی)
1388
1393
1383

 28شعبه بانک ملت در
قزوین

هزینههای
پرسنلی،
هزینههای
اداری ،هزینه
اجاره ،و هزینه
اموال منقول

مقادیر ریالی
سپردهها،
تسهیالت ،و
خدمات بین
بانکی

خروجیگرای
CCR

ورودیگرای
آینده نگر

منبع

56

صارمی و خوینی

 18شعبهیکی از
بانکهای گیالن

تعداد پرسنل،
داراییها،
هزینههای
پرسنلی ،و
هزینههای
عمومی

درآمد کل،
سپرده کل،
هزینههای
پرسنلی،
وهزینههای
عمومی

BCC

(زراءنژاد و یوسفی حاجی آباد)1388 ,

55

آذر و همکاران

میانگین وزنی
انواع سپرده

ورودیگرای

در این تحقیق
کارایی ،اثربخشی،
و بهرهوری شعب
یکی از بانکهای
استان گیالن
سنجیده شده
است .از نتایج
جالب این پژوهش
این است که
کاراترین شعبه یا
اثربخشترین شعبه
ً
لزوما بهترین شعبه
از لحاظ بهرهوری
نیست.

در این تحقیق با
استفاده از تحلیل
پوششی دادههای
تصادفی ،کارایی
شعب بانک ملت
قزوین مورد
سنجش قرار گرفته
است.

(صارمیو خوینی)1383 ,

54

زراءنژاد و یوسفی حاجی
آباد

 40شعبه بانک مسکن
در خوزستان

تعداد
کارمندان و
داراییهای
شعب

نتایج این تحقیق
نشان میدهند
بهرهوری بانکهای
تحت مطالعه 6
درصد رشد داشته
است.

(آذر و همکاران)1393 ,

390

محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

شماره تحقیق

(خورشیدی)

سال انتشار
1394
1386

ورودیگرای
BCC

نتایج این تحقیق
نشان میدهند
بهرغم باال بودن
کارایی مدیریتی،
شعب موردبررسی
ازلحاظ کارایی
مقیاس ،در
وضعیت مناسبی
قرار ندارند.
اکثریت شعب
دارای بازدهی
فزاینده به مقیاس
هستند.

منبع

 33شعبه بانک مسکن
در تهران

تعداد کارکنان،
هزینههای
اداری ،و
هزینهی
فرصت اجاره و
اموال منقول

حسابهای
قرضالحسنه،
حسابهای
کوتاهمدت،
حسابهای
بلندمدت،
حسابهای
جاری،
حسابهای
صندوق
پسانداز
مسکن و
برنامهای،
تسهیالت نوع
اول،
تسهیالت نوع
دوم،
تسهیالت نوع
سوم ،وامهای
قرضالحسنه،
و کارمزد
دریافتی و
سایر درآمدها

(علی حیدری بیوکی و همکاران)1394 ,

58

ختایی و یوسفی حاجی
آباد

خروجیگرای
گروهمحور

391

(ختایی و یوسفی حاجی آباد)1386 ,

57

علی حیدری بیوکی و
همکاران

 45مشتری حقوقی یک
بانک

سرمایه ،سود
انباشته ،بدهی
جاری ،بدهی
بلندمدت ،و
سایر
اندوختهها و
هدایا

نسبت پوشش
بهره ،نسبت
بازدهی
دارایی ،نسبت
آنی ،متوسط
دورهی وصول
مطالبات،
ونسبت
سودآوری

در این تحقیق یک
مدل جدید
گروهمحور ارائه
شده است که با
استفاده از آن
بتوان بهصورت
همزمان اثرات بین
گروهی و کل
دادهها مورد
سنجش قرار گیرد.
نتایج نشان داده
که مدل فوق،
قدرت باالیی در
رتبهبندی دارد.

کاربرد تکنیک تحلیل پوششی دادهها در نظام بانکداری ایران

محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

شماره تحقیق

سال انتشار
(خورشیدی)

392

1395

 17بانک دولتی و
خصوصی در سمنان

تعداد کارکنان،
تعداد شعب،
تعداد
دستگاههای
پایانه فروش ،و
تعداد
دستگاههای
خودپرداز

ماندهی موثر

BCC

در این تحقیق به
ارائهی روشی
چندمرحلهای از
وزن مشترک و

خروجیگرای
چندمرحلهای

 TOPSISبهمنظور
رتبهبندی بانکهای
تحت مطالعه (ملی،
صادرات ،ملت،
تجارت ،سپه ،رفاه،
انصار ،کشاورزی،
مسکن ،پستبانک،
صنعتومعدن،
توسعه صادرات،
توسعه تعاون،
قرضالحسنه مهر
ایران ،قوامین ،مهر
اقتصاد ،و صندوق
کارآفرینی امید)

پرداخته شده است.

(همتی و عباسی)1395 ,

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)4زمستان  ،1397صفحه401-368 :

1382

60

همتی و عباسی

تعداد مبادالت
مالی
صورتگرفته

خروجیگرای

(صارمی و مالیی)1382 ,

59

صارمی و مالیی

 41شعب سرپرستی
بانک رفاه در تهران

تعداد پرسنل
مدیریتی،
تعداد پرسنل
اجرایی ،تعداد
کامپیوترهای
موجود در
شعبه ،فضای
اداری شعبه ،و
تعداد
حسابها

تحقیق حاضر،
سعی در ارائه یک
مدل جامع برای
ارزیابی عملکرد و
رتبهبندی شعب در
صنعت بانکداری
دارد که عالوهبر
جنبههای
محسوس عملکرد
(مانند قیمت،
خدمات ،تعداد
خدمت دهنده
و )...جنبههای
نامحسوس عملکرد
(مانند کیفیت
ازدیدگاه مشتری و
 )...را درنظر
میگیرد و
درحقیقت این
مدل سعی در
واقعیتر نمودن
نتایج ارزیابی
عملکرد بهمنظور
اخذ تصمیمات
متناسب با شرایط
پیچیده و رقابتی
کنونی دارد.

منبع

محقق/محققین

مورد تحت مطالعه

ورودیها

خروجیها

نوع مدل
انتخابی

نتایج/
پیشنهادهای
حاصله

همانگونه که در جدول  1مشخص است محققین ایرانی در سالهای مختلف با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهها و با درنظرگیری
ورودیها و خروجیهای گوناگون ،کارایی بانکهای مختلف را مورد تحلیل قرار دادهاند که شکل  2تعداد تحقیقات منتشرشده طی
سالهای مختلف در این حوزه را نشان میدهد و شکل  3فراوانی تحقیقات صورتگرفته در استانهای مختلف را بهطور کاهشی نشان
میدهد .شکل  4فراوانی تعداد مطالعات صورتگرفته در هر بانک را بهطور کاهشی نشان میدهد .شکل  5متوسط تعداد متغیرهای
ورودی و خروجی و واحدهای تصمیمگیری درنظرگرفته شده در تحقیقات را نشان میدهد .شکل  6درصد فراوانی انتخاب نوع مدل
ً
انتخابی ازنظر ورودیگرا و خروجیگرا بودن تحلیل پوششی دادهها را بهطور کاهشی نشان میدهد ،و نهایتا شکل  ،7درصد فراوانی
مدل انتخابی تحلیل پوششی دادهها ازنظر انتخاب  CCR1یا  BCC2را بهطور کاهشی نشان میدهد.
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کاربرد تکنیک تحلیل پوششی دادهها در نظام بانکداری ایران
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شکل  -2تعداد تحقیقات منتشرشده در طی سالهای مختلف.
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شکل  -3فراوانی تحقیقات صورتگرفته در استانهای مختلف کشور.
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)4زمستان  ،1397صفحه401-368 :
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 -4بحث
همانگونه که در جدول  1و شکل  1مشخص شده است ،در این مطالعهی مروری سیستماتیک پساز انجام فرآیند جستجو ،تعداد 60
تحقیق صورت گرفته درارتباط با بهکارگیری تکنیک تحلیل پوششی دادهها در صنعت بانکداری ایران ،یافت شده است .این درحالی
است که در تحقیق الرفادی و همکاران ( )2016تعداد  70مقاله ،در تحقیق جهانگیری ( )1395تعداد  47مقاله ،در تحقیق اونیل 1و
همکاران ( )2008تعداد  79تحقیق ،و همچنین در تحقیق پلون و همکاران ( )2015تعداد  39مقاله پس از جستجو درارتباط با
کاربردهای تحلیل پوششی دادهها جهت مطالعه و بررسی یافت شده است .
عالوهبر مطالب فوق ،همانگونه که در جدول  1مشخص شده است تحقیقات مختلفی درارتباط با کاربرد تحلیلی پوششی دادهها در
صنعت بانکداری ایران درطی سالهای اخیر منتشر شده است که در شکل  ،2فراوانی تحقیقات منتشرشده درطی سالهای مختلف
نشان داده شده است .همانطور که در شکل  2مشخص شده است تا سال  1382خورشیدی هیچگونه تحقیقی که دراین خصوص
منتشر شده باشد در فرآیند جستجو یافت نشده است تا اینکه رفتهرفته تعداد تحقیقات صورتگرفته افزایش یافته است بهگونهای که در
سال  1393خورشیدی بیشترین تحقیقات دراین زمینه یافت شده است؛ از سو ییدیگر  80درصد تحقیقات یافتشده مربوطبه
سالهای  1388تا  1395خورشیدی میباشد .بدیهی است این مطالب حاکیاز افزایش عالقهی محققین ایرانی به استفاده از روش
تحلیل پوششی دادهها در صنعت بانکداری ایران میباشد ،اما متاسفانه از سال  1393بهبعد تعداد تحقیقات منتشرشده کاهش یافته
است؛ لذا ضروری است محققین را جهت انجام اینگونه تحقیقات تشویق بیشتری نمود .جهانگیری نیز در تحقیق خود به این نتیجه
رسیده است که تعداد تحقیقات منتشر شده از سال  1388شمسی به بعد افزایش چشمگیری داشته است (جهانگیری .)1395 ،مشخص
است که نتایج این تحقیق مشابه تحقیق جهانگیری در سال  1395شمسی بوده است؛ این درحالی است که در تحقیق الرفادی و
همکاران ( )2016به روند انتشار مقاالت اشاره ای نشده است.
از دیگر موارد مشخصشده در جدول  ،1محل انجام مطالعات صورتگرفته میباشد .مشخص است که در استانهای مختلف،
تحقیقات متعددی درخصوص کاربرد تحلیل پوششی دادهها در صنعت بانکداری ایران صورت گرفته است که شکل  3فراوانی
تحقیقات صورتگرفته در استانهای مختلف را بهترتیب نزولی نشان میدهد .همانگونه که در شکل  3مشخص است در  19تحقیق،
ً
محل انجام مطالعه صراحتا ذکر نشده است اما مشخص است که در تهران تحقیقات زیادی صورت گرفته است (تعداد  19تحقیق) و
بعداز آن 7 ،تحقیق بهصورت سراسری انجام شده است؛ یعنی ازنظر منطقهی جغرافیایی ،کل استانهای ایران تحت مطالعه قرار
گرفته است .پساز آن 4 ،تحقیق مربوطبه استان گیالن 2 ،تحقیق مربوطبه کرمانشاه و مازندران ،و  1تحقیق در استانهای اصفهان،

O’Neill

1

کاربرد تکنیک تحلیل پوششی دادهها در نظام بانکداری ایران

شکل  -7درصد انتخاب نوع مدل ازنظر نوع مدل  BCC/CCRتحلیل پوششی دادهها.

البرز ،خوزستان ،سمنان ،قزو ین ،لرستان ،و مرکزی صورت گرفته است .متاسفانه تحقیقی مربوطبه  20استان دیگر یافت نشده است.
در تحقیق جهانگیری ( )1395و همچنین کیادلیری و همکاران ( )2013بیان شده است که تعداد تحقیقات مربوطبه تهران از بقیه بیشتر
بوده است و نتایج این تحقیق از ایننظر با نتایج تحقیقات آندو همخوانی دارد ،اما در تحقیق جهانگیری ،محل کلیهی تحقیقات مشخص
بوده و تحقیقی بهصورت نامشخص وجود نداشته است .
چنانچه در جدول  1مشخص است کارایی بانکهای مختلف ایران طی تحقیقات متعددی تحت مطالعه قرار گرفته است که شکل 4
ً
فراوانی تحقیقات صورت گرفته در هر بانک را بهطور نزولی نشان میدهد .مشخص است که در  22تحقیق ،نام بانک صراحتا ذکر نشده
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است اما بانک ملت در  12تحقیق ،تحت مطالعه و تحلیل کارایی قرار گرفته است و بیشترین تعداد تحقیقات را بهخود اختصاص داده
است؛ درحالی که بانکهای پاسارگاد ،سامان ،سرمایه ،قوامین و توسعه صادرات هرکدام با فراوانی یکتحقیق ،کمترین تعداد تحقیقات
را بهخود اختصاص دادهاند.
میدانیم که تکنیک تحلیل پوششی دادهها نیازمند درنظرگیری ورودیها و خروجیهای مختلف برای واحدهای تصمیمگیری است
(جهانگیری .)1395 ،در جدول  1ورودیها و خروجیهای درنظرگرفتهشده برای هر تحقیق بههمراه تعداد واحدهای تصمیمگیری

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)4زمستان  ،1397صفحه401-368 :

بهطور مجزا نشان داده شده است که شکل  5متوسط تعداد هر کدام از آنها را نشان میدهد .مشخص است که متوسط تعداد ورودیها
ً
با متوسط تعداد خروجیها تقریبا برابرند اما متوسط تعداد واحدهای تصمیمگیری بهمراتب بیشتر از متوسط و تعداد ورودیها و
خروجیهای درنظر گرفته شده است و مشاهدهی چنین موضوعی بسیار محتمل و موردانتظار میباشد ،زیرا هنگامی که تعداد واحدهای
تصمیمگیری خیلی بیشتر از تعداد ورودیها و خروجیها باشد ،تکنیک تحلیل پوششی دادهها بهمراتب بهتر و قدرتمندتر عمل میکند
بهگونهای که در تحقیقات زیادی اشاره شده است که میبایست تعداد واحدهای تصمیمگیری بیشتر یا مساوی سهبرابر مجموع تعداد
متغیرهای ورودی و خروجی باشد (اردبیلی میانجی و بریم نژاد ;1395 ،حمیدی و همکاران1390 ،؛ دادگر و نیک نعمت;1386 ،
رمضانیان و همکاران ;1393 ،گلبازخانی پور و همکاران1392 ،؛ هادی نژاد دارسرا و همکاران.)1392 ،
نکتهی بسیار مهم که با بررسی و مطالعهی متغیرهای ورودی و خروجی درنظر گرفته شده و در جدول  1قابل مشاهده است آن است که
تنوع شاخصهای درنظرگرفتهشده بسیار زیاد میباشد بهگونهای که اتفاقنظر کمی درخصوص انتخاب شاخصهای ورودی و خروجی
در میان محققین وجود دارد و درواقع با نگرشهای مختلفی به تجزیهوتحلیل کارایی بانکها پرداختهاند .از سو ییدیگر در تحقیقات
مختلفی نیز به این نکته اشاره شده است که در صنعت بانکداری ،نگرشهای مختلفی درخصوص اندازهگیری متغیرهای ورودی و
خروجی وجود دارد بهگونهای که برخی از محققین ،نگرش تولیدی دارند که در این نگرش ،بانکها ،موسسات خدماتی محسوب
میشوند که با استفاده از سرمایه و نیروی کار خود ،به تولید انواع متفاوتی از سپردهها و تسهیالت میپردازند .برخی نگرش واسطهای
دارند که در این نگرش ،بانکها بهعنوان واسطهی وجوه محسوب میشوند و با بهکارگیری سرمایه و نیروی کار خود ،سپردههای
گردآوری شده را به وکالت از مردم ،در پروژههای مختلف سرمایهگذاری میکنند .برخی نگرش عملیاتی دارند که در آن عقیده بر آن
است که بانکها مثل واحدهای تجاری با اهداف مالی کسب درآمد برای اداره کردن امور تجاری ،متحمل هز ینهی کل میشوند؛
برخی نیز نگرش مدرن دارند که این نگرش تالش میکند تا برخی از مقیاسهای ریسک ،مانند هزینههای واسطه ای (نمایندگی و
داللی) و کیفیت خدمات بانکی را کامل کند .همین تفاوت در نگرشها از عوامل اصلی تفاوت در انتخاب متغیرهای ورودی و خروجی
میباشد (اماموردی و احمدی ;1387 ،حجازی و همکاران1387 ،؛ حسن زاده ;1386 ،حسین زاده بحرینی و همکاران1387 ،؛ ختایی
و یوسفی حاجی آباد ;1386 ،دادگر و نیک نعمت ;1386 ،رمضانیان و همکاران1393 ،؛ رنجبر و همکاران1394 ،؛ زراءنژاد و یوسفی
حاجی آباد ;1388 ،صفایی قادیکالیی و زارع شاهی ;1392 ،کردبچه.)1389 ،
از دیگر موارد قابلذکر ،انتخاب نوع مدل تحلیل پوششی دادهها میباشد .میدانیم تحلیل پوششی دادهها دارای انواع مختلفی است که
از یکمنظر به دومدل ورودیگرا و خروجیگرا تقسیمبندی میشود .مدل ورودیگرا معطوف به حداقلسازی استفاده از ورودی
(ورودیها) با فرض ثابت ماندن خروجی (خروجیها) است و درمقابل ،مدل خروجیگرا معطوف به حداکثرسازی خروجی
(خروجیها) با فرض ثابت ماندن ورودی (ورودیها) میباشد (بیرمن 1و همکاران2003 ،؛ پوررضا و همکاران .)1388 ،در جدول 1
نوع مدل انتخابی هریک از تحقیقات مشخص شده است و در شکل  5درصد فراوانی انتخاب نوع مدل ورودیگرا و خروجیگرای

Birman

1

تحلیل پوششی دادهها بهصورت کاهشی نشان داده شده است .همانگونه که در شکل  6مشخص است در  36/7درصد ( 22تحقیق)
ً
از تحقیقات منتشر شده ،مدل انتخاب شده ورودیگرا میباشد؛ در  33/3درصد از تحقیقات ( 20تحقیق) نوع مدل انتخابی صراحتا
ً
ذکر نشده است؛ در  28/3درصد از تحقیقات ( 17مقاله) از مدل خروجیگرا استفاده شده است؛ و نهایتا در  1/7درصد از تحقیقات
(یک مقاله) هم از مدل ورودیگرا و هم خروجیگرا استفاده شده است .بنابراین مشخص است که بیشترین درصد ،مربوطبه مدل
ورودیگرا میباشد .جهانگیری ( )1395نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسیده است که درصد باالیی از تحقیقات صورت گرفته شده
مربوطبه مدل ورودیگرا بوده است .در تحقیق پلون و همکاران ( 24 )2015تحقیق ( 61/5درصد) به صورت ورودیگرا اعالم شده
است .کیادلیری و همکاران ( )2013و همچنین اونیل و همکارن ( )2008نیز بیان کردهاند که بخش عظیمی از مطالعات به صورت
ورودیگرا انجام شده است؛ بنابراین پر واضح است که رو یکرد محققین بیشتر به استفاده از مدل ورودیگرای تحلیل پوششی دادهها
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میباشد.
از سو ییدیگر تحلیل پوششی دادهها میتواند به دوشکل عمده  CCRکه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس را درنظر میگیرد و  BCCکه
بازدهی متغیر نسبت به مقیاس را درنظر دارد ،مورد استفاده قرار گیرد .بازده نسبت به مقیاس نشاندهندهی چگونگی تغییرات تولید
(خروجیها) در اثر تغییر کلی در منابع (ورودیها) میباشد .اگر مقادیر همهی ورودیهای الزم برای بهدست آوری یک محصول معین
خواهد بود که اگر بهمیزانی بیش از آن زیاد شود بازده افزایشی و در حالت کمتر از آن ،بازده به مقیاس کاهشی خواهد بود (راماناثان،1

 .)2005فرض بازده به مقیاس ثابت تنها درصورتی قابلاعمال است که واحدهای تصمیمگیری در مقیاس بهینه عمل کنند .مسائل
متفاوتی از قبیل آثار رقابتی ،محدودیتها و غیره موجب میشوند که واحدهای تصمیمگیری در مقیاس بهینه عمل نکنند (جهانگیری،
 .)1395در جدول  1نوع مدل انتخابشده از حیث  BCC/CCRدر تحقیقات نشان داده شده است که در شکل  7درصد فراوانی
انتخاب نوع بازده به مقیاس ،بهطور کاهشی نشان داده شده است .همانگونه که در شکل  7مشخص است در  36/7درصد از تحقیقات
صورتگرفته ( 22تحقیق) از مدل  ،CCRدر  33/3درصد از تحقیقات ( 20تحقیق) از مدل  ،BCCدر  10درصد از تحقیقات (6
ً
تحقیق) هم از  BCCو هم از  CCRاستفاده شده است .در  10درصد از تحقیقات ،نوع مدل استفادهشده صراحتا ذکر نشده است و
ً
نهایتا در  10درصد از تحقیقات نیز از دیگر مدلهای تحلیل پوششی دادهها استفاده شده است .در تحقیق پلون و همکاران ()2015
 35/9درصد ( 14تحقیق) بازده به مقیاس بهصورت ثابت و  28/2درصد ( 11تحقیق) بازده به مقیاس بهصورت متغیر فرض شده است؛
ً
بنابراین مشخص است که نتایج تحقیق حاضر با تحقیق آنها از اینجهت تقریبا مشابه میباشد .اما جهانگیری ( )1395در تحقیق
خود به ایننتیجه میرسد که بیشتر تحقیقات صورتگرفته از نوع  BCCبوده است .این درحالی است که در تحقیق الرفادی و همکاران
( )2016چنین موضوعی تحت بررسی قرار نگرفته است .
عالوهبر تمامیمطالب فوق ،جدول  1خالصهای از نتایج و پیشهادهای حاصلاز تحقیقات محققین را در ستونی مشخص کرده است.
با مطالعه ستون مربوطه در جدول  1مشخص است که تحقیقات صورتگرفته به نتایج یکسانی منجر نشدهاند و بهعبارت دیگر دارای
نتایج مختلفی بودهاند و در پارهای از تحقیقات به بهبودی عملکرد بانکها و مثبت ارزیابی شدن کارایی آنها اشاره شده است؛ درحالی
که در پارهای دیگر به بدتر شدن عملکرد آنها اشاره شده است و ارزیابیای منفی درخصوص کارایی بانکهای تحت مطالعهی خود به
عمل آوردهاند .این درحالی است که جهانگیری در تحقیق مروری خود به ایننتیجه رسیده است که مراکز تحت مطالعهی خود بهعلت
ً
وجود منابع مازادبرنیاز مخصوصا نیروی انسانی بیشازحد ،ناکارا میباشند (جهانگیری.)1395 ،

 -5نتیجهگیری و پیشنهادات
بهطور کلی میتوان گفت محققین در پژوهشهای متعدد ،روش تحلیل پوششی دادهها را بهمنظور تحلیل کارایی بانکهای ایران مورد
استفاده قرار دادهاند و با انجام آن به نتایج مختلف رضایتبخش و نارضایتبخشی نایل گشتهاند؛ بهطوری که از سال  1388شاهد
ً
افزایش قابلمالحظهای در عالقهی محققین ایرانی به این زمینهی تحقیقاتی مخصوصا در استان تهران میباشیم .اما متاسفانه مطالعاتی
مربوطبه  20استان کشور یافته نشده است؛ بنابراین به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود مطالعات خود را در  20استان مربوطه گسترش
دهند .همچنین کارایی بانکهای ملت و صادرات بیشتر از سایر بانکها مورد تحلیل قرار گرفته است .بنابراین به پژوهشگران آتی

Ramanathan

1

کاربرد تکنیک تحلیل پوششی دادهها در نظام بانکداری ایران

به یکاندازه افزایش یابد و تولید نیز درست به هماناندازه افزایش یابد ،بازده به مقیاس ثابت و در غیر اینصورت بازده به مقیاس متغیر

پیشنهاد میشود کارایی بانکهایی که کمتر مورد تحلیل قرار گرفتهاند را تحت بررسی قرار دهند .از سو ییدیگر ،رو یکرد بیشتر محققین
استفاده از مدل ورودیگرای  BCCبوده است .از دیگر نتایج مهم آن است که متغیرهای ورودی و خروجی درنظرگرفتهشده در تحقیقات،
ً
دارای تنوع بسیار بودهاند و میتوان گفت یکی از دالیل عمدهی این تنوع ،متفاوت بودن دیدگاه پژوهشگران به بانک بوده است و تقریبا
در هیچ دومطالعهای ،ورودیها و خروجیهای مشابه و یکسانی درنظر گرفته نشده است که این نتیجهگیری مشابه گفتهها و نتایج
محققین زیادی است که در منابع (اماموردی و احمدی ;1387 ،حجازی و همکاران1387 ،؛ حسن زاده ;1386 ،حسین زاده بحرینی و
همکاران1387 ،؛ ختایی و یوسفی حاجی آباد ;1386 ،دادگر و نیک نعمت ;1386 ،رمضانیان و همکاران1393 ،؛ رنجبر و همکاران،
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1394؛ زراءنژاد و یوسفی حاجی آباد ;1388 ،صفایی قادیکالیی و زارع شاهی ;1392 ،کردبچه )1389 ،به این مطلب اشاره شده است؛
ً
بنابراین نهتنها الزم است بلکه شدیدا پیشنهاد میشود که محققین آتی در تحقیقات مربوطه ،ابتدا نگرش خود را نسبتبه بانکها مشخص
سازند و سپس به تحلیل کارایی آنها بپردازند.

محدودیتهای پژوهش
بدیهی است جهت انجام هر تحقیق ،ممکن است محدودیتهایی وجود داشته باشند ،که تحقیق حاضر نیز از این امر مستثنی نبود.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره  ، 3شماره ( ،)4زمستان  ،1397صفحه401-368 :

ازجمله محدودیتهای این پژوهش امکان وارد نشدن برخی تحقیقات در فرآیند جستجو بوده است.

تشکر و قدردانی
ً
بدینوسیله از کلیه کادر زحمتکش این مجله مخصوصا سردبیر محترم به خاطر بررسی و انتشار این مقاله تشکر و قدردانی میشود.
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