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چکیده
تحلیل پوششی دادهها ( ،)DEAدامنهی گستردهای از الگوهای ریاضی است که برای سنجش کارآیی نسبی مجموعهای
از واحدهای همسان با ورودیها و خروجیهای مشابه بهکار میرود .این الگو ،مجموعهای از اوزان را برای مت یرهای
ورودی و خروجی هر واحد تصمیمگیری بهدست میآورد و بر اساس آن کارآیی نسبی هر واحد را محاسبه میکند.
محاسبه اوزان مختلف برای شاخصهای یكسان در مجموعهای از واحدهای تصمیمگیری همگن ،منطقی به نظر
نمیرسد؛ از اینرو الگوهایی برای محاسبه اوزان مشتر شاخصهای ورودی و خروجی ارائه شده و در این مقاله نیز
الگوی جدید برای این منظور توسعه یافته است .در این مقاله از یک روش برنامهریزی خطی جامع از نوع ماکسمین
برای بهدست آوردن مجموعه اوزان مشتر ( ،)CSWاستفاده شده و سسس به رتبهبندی کامل گزینهها پرداخته شده
است .برای تحلیل روش یافتن  ،CSWالزم است شكل معینی از الگو برنامهریزی خطی حل شود .منطق روشن ،قابلیت
کاربرد در انواع الگوهای استاندارد  ،DEAخطی بودن و سادگی حل الگو ،قدرت تفكیک باالی الگو و قابلیت مدیریت
اوزان بنا به اقتضای مساله از مهمترین مزایای الگو پیشنهادی به شمار میرود .در نهایت این روش توسعهیافته برای
تحلیل دادههای  7بانک دولتی منتخب ایران به کار گرفته شده است.
واژگان کلیدی:
تحلیل پوششی دادهها ( ،)DEAرتبهبندی کامل ،مجموعه اوزان مشتر ( ،)CSWبانک.
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مقدمه

در دهههای اخیر ،ادبیات مدیریتی و آکادمیک ،توجه روز افزونی به مسالهی اندازهگیری عملكرد
سازمان داشته است .چرا که منجر به انگیزش کارکنان ،پشتیبانی از تصمیمگیری ،بهبود در یادگیری
سازمانی و بهبود مستمر و افزایش ارتباطات و هماهنگی میشود [ .]68معرفی شرکتهای برتر صنعت،
موقعیت آنها را در یک محیط رقابتی بر اساس شاخصها یا مت یرهای مختلف مشخص میکند .این
امر سبب میشود تا از یک طرف شرکتهای ضعیف ،فاصله خود را با برترینها تشخیص داده و
راهبرد مناسب برای رسیدن به آنها را تدوین کنند و از طرف دیگر ،شرکتهای برتر با تعریف
برنامهها و راهبردهای مناسب برتری خود را مستحكمتر کنند [ .]7امروزه با توجه به رشد و اهمیت
فزاینده سازمانها در اجتماع ،ارزیابی عملكرد آنها بسیار مورد توجه قرار گرفته است و شاخصهای
گوناگونی به عنوان معیار عملكرد سازمانها مطرح شده است که کارآیی از این گونه معیارها میباشد.
کارآیی را میتوان توانایی یک بنگاه در به دست آوردن حداکثر ستانده از یک مجموعه نهاده معین
با فرض فناوری معلوم و یا توانایی یک بنگاه برای تولید بازده معین با حداقل مجموعه نهادههای در
دسترس تعریف کرد [ .]67امروزه کارآیی به عنوان یک فرهنگ و چشم انداز در تمام حیطههای کار
و زندگی بشر مطرح میباشد و عامل پیشرفت و توسعه اقتصادی است .از طرفی توسعه الگوهای
ارزیابی کارآیی به عنوان یک موضوع مهم همواره مورد توجه فعاالن در این حوزه بوده است.
تحلیل پوششی دادهها 1،یكی از روشهای پرکاربرد در زمینه سنجش کارآیی نسبی مجموعهای از
واحدهای تصمیمگیری همگن با ورودیها و خروجیهای یكسان است که در سال  6770توسط
چارنز ،کوپر و رودز معرفی گردید [ .]0این الگو ،یک روش ناپارامتریک تحلیل کارآیی برای مقایسه
واحدها نسبت به مرز کارا است .از لحاظ ریاضیات DEA ،یک روش مبتنی بر برنامهریزی خطی است
که کارآیی هر واحد تصمیمگیرنده 2را بر اساس ناحیه امكان تولید (که به وسیله  DMUها شكل
میگیرد) محاسبه میکند و مزیت قابل توجه این روش ،عدم نیاز آن به تعیین مشخصات پارامتریک
(همچون تابع تولید) برای بهدست آوردن امتیازات کارآیی است [ .]97از زمانی که الگو اولیه DEA
توسط چارنز و همكاران مطالعه شد ،رشد مداومی در این زمینه و کاربردهای آن وجود داشته است.
مثالهایی از کاربردهای  ،DEAعبارتاند از ارزیابی کارآیی بیمارستانها در ارائه خدمات [ ،]96ارزیابی
کارآیی مراکز بهداشت [ ،]67اندازهگیری کارآیی کارخانجات تولیدی [ ،]94 ،99اندازهگیری بهرهوری
کشورهای عضو سازمان همكاری و توسعه اقتصادی (.]61 ،61 ،64[ )OECD
این الگو ،با تمرکز بر هر یک از واحدهای تصمیمگیری ،اوزانی برای ورودیها و خروجیهای آنها
به صورت جداگانه محاسبه و با استفاده از نسبت مجموع موزون ورودیها به خروجیها ،کارآیی هر
واحد را به دست میآورد .یكی از مهمترین سؤاالت در خصوص این روش ،بحث پیرامون اوزان
)- Data Envelopment Analysis (DEA
)- Decision Making Unit (DMU
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محاسبه شده برای شاخصهای ورودی و خروجی است .گروهی از محققین معتقدند محاسبه اوزان
مختلف برای شاخصهای یكسان در مجموعهای از واحدهای تصمیمگیری همگن منطقی به نظر
نمیرسد و از اینرو ،در جستجوی الگوهایی برای محاسبه اوزان مشتر شاخصهای ورودی و
خروجی بر آمدهاند .در این بخش ضروری است تحقیقاتی که با موضوع پژوهش همراستا هستند ،مورد
بررسی قرار گیرند.
1
ایده مجموعه اوزان مشتر برای اولین بار توسط کو و همكاران [ ،]66مطرح و سسس توسط
رول و همكاران [ ،]91تكمیل شد .بهطور خالصه ،هدف از این تحقیقات ارائهی الگوهایی است که
از طریق آنها تنها یک وزن برای هر یک از شاخصهای ورودی و خروجی بهدست آید و نسبت به
محاسبه و مقایسه کارآیی واحدها بر مبنایی مشتر اقدام شود .تحقیق در خصوص موضوع اوزان
مشتر در سالهای اخیر توجه بسیاری را جلب کرده و الگوهای گوناگونی با رویكردهای مختلف
در این زمینه ارائه شده است .برای مثال ،کائو و هونگ ( ،)9881با اشاره به اینکه انعطافپذیری
روش  DEAدر تعیین اوزان ،مقایسه واحدهای تصمیمگیری بر مبنایی مشتر را تهدید میکند ،یک
رویكرد توافقی برای محاسبه اوزان مشتر در چارچوب روش تحلیل پوششی دادهها ارائه دادهاند.
این روش ،اوزان محاسبه شده در الگو استاندارد را به عنوان اوزان ایدهآل پذیرفته و در جستجوی
بردار اوزان مشتر مت یرها به گونهای است که از کمترین فاصله با اوزان ایدهآل برخوردار باشد .بر
اساس گروهی از اوزان ،کارآیی تحت عنوان راه حل توافقی به دست میآید که در مقایسه با سایر
روشها منحصر به فرد و بهینه پارتو است [ .]98جهانشاهلو و دیگران ( ،)9881نیز با اثبات اینکه
اگر یكی از اجزای بردارهای ورودی یا خروجی یک واحد تصمیمگیری ،بر اجزای مشابه واحدهای
دیگر غلبه کند ،سایر اجزای این واحد هر مقداری داشته باشند ،آن واحد در برخی الگوهای DEA
کارآ خواهد بود ،روشی ارائه دادهاند که با حل تنها یک الگو ،مجموعه اوزان مشتر واحدها به دست
آید و در نهایت با حل یک الگو دو مرحلهای واحدهای کارآ رتبهبندی میشوند [ .]67همچنین ماکوئی
و دیگران ( ،)9880با ذکر این نكته که تحلیل پوششی دادهها به واحدهای تصمیمگیری امكان اختیار
بهترین اوزان برای محاسبه مقادیر کارآیی را میدهد ،برای حل این مساله یک الگو برنامهریزی با
اهداف چندگانه خطی پیشنهاد دادهاند [.]99
هدف از این مقاله ،ارائهی الگوی برای محاسبه اوزان مشتر در الگوهای  DEAاست .در این الگو
پیشنهادی از یک الگو برنامهریزی خطی جامع از نوع ماکسمین برای محاسبه اوزان مشتر استفاده
شده است .منطق روشن ،قابلیت کاربرد در انواع الگوهای استاندارد  ،DEAخطی بودن و سادگی حل
الگو ،قدرت تفكیک باالی الگو و قابلیت مدیریت اوزان بنا به اقتضای مساله (با اضافه کردن
محدودیتهای جدید به الگو) از مهمترین مزایای الگو پیشنهادی به شمار میروند .لذا سازماندهی
)- Common Set of Weights (CSW
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مقاله بدین صورت میباشد که در بخش دوم تكنیک  DEAبه صورت خالصه شرح داده خواهد شد.
بخش سوم ،به شرح جزئیات نحوه دستیابی به الگو پیشنهادی برای محاسبه اوزان مشتر میپردازد.
در بخش چهارم ،ارزیابی عملكرد  7بانک دولتی منتخب ایران با استفاده از  ،DEAدر بخش پنجم،
به کارگیری الگو پیشنهادی در ارزیابی  7بانک دولتی منتخب ایران و در نهایت در بخش ششم،
یافتهها و نتایج پژوهش ارائه میشود.
تحلیل پوششی دادهها

کارآیی یک مفهوم مدیریتی است که سابقهای طوالنی در علم مدیریت دارد [ .]90کارآیی نشان
میدهد که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید ،نسبت به بهترین عملكرد در
مقطعی از زمان استفاده کرده است [.]91
تحلیل پوششی دادهها در ابتدا توسط چارنز و همكاران ( ،)6770به عنوان یک روش برنامهریزی
خطی ناپارامتریک برای محاسبه کارآیی نسبی مجموعهای از واحدهای تصمیمگیری ( )DMUهمگن
با مجموعهای مشتر از ورودیها و خروجیها معرفی شد [ .]97هرچند روز به روز بر تعداد الگوهای
تحلیل پوششی دادهها افزوده میشود و هر یک جنبه تخصصی پیدا میکنند ،ولی مبنای همه آنها
تعدادی الگو اصلی است که بنیانگذاران این روش یعنی «چارنز ،کوپر ،رودز و بنكر »6طراحی کردهاند.
با فرض اینکه  nواحد تصمیمگیری با  mورودی و  sخروجی وجود داشته باشد ،کارآیی نسبی هر
یک از واحدهای تصمیمگیری با حل الگو برنامهریزی کسری زیر (الگو  )6بهدست میآید [:]0
s

yr 0

الگو  )6الگو اولیه تحلیل پوششی دادهها:
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که  yrjمقدار خروجی  rام برای واحد تصمیمگیری  jام xij ،مقدار ورودی  iام برای واحد تصمیمگیری
 jام ur ،وزن تخصیص داده شده به خروجی  rام؛  viوزن تخصیص داده شده به ورودی  iام و z8
به عنوان امتیاز کارآیی واحد تحت ارزیابی میباشد .در الگو فوق امتیاز کارآیی هر واحد تحت بررسی
- Charnes, Cooper, Rohdes & Banker
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از تقسیم مجموع موزون خروجیها به مجموع موزون ورودیها بهدست میآید که این امتیاز کمتر یا
مساوی با عدد یک میباشد .در صورتی که این امتیاز برابر با یک شود ،آن واحد ،کارآی فنی و در
صورتی که کمتر از یک باشد ،آن واحد ،ناکارآ تلقی میشود.
الگو پیشنهادی برای محاسبه اوزان مشترک

همانطور که گفته شد با حل الگوهای تحلیل پوششی دادهها ،اوزان متفاوتی برای مت یرهای ورودی
( )viو خروجی ( )urواحدهای تصمیمگیری محاسبه میشود .به طوریکه ،در اجرای هر بار الگو
 DEAبرای هر  ،DMUالگو به گونهای وزن شاخصها را محاسبه میکند که برای آن واحد مطلوبتر
است و به کارآیی باالتری دست پیدا میکند .این انعطافپذیری در محاسبه مقادیر وزنهای ورودی
و خروجی ،امكان مقایسهی واحدهای مختلف را به خطر میاندازد .محاسبهی مجموعه مشترکی از
اوزان برای مت یرهای ورودی و خروجی کلیه واحدها ،شیوهای برای رفع این مشكل است .الگو
پیشنهادی این مقاله برای محاسبه اوزان مشتر  ،یک الگو برنامهریزی خطی از نوع ماکسمین است.
تابع هدف این الگو به دنبال حداکثر کردن نسبت کارآیی تمامی واحدهای تصمیمگیری است ،با این
شرط که نسبت کارآیی برای تمام واحدها ،کوچکتر مساوی یک باشد ،بنابراین الگو اولیه پیشنهادی
به صورت زیر میباشد:
UY k 
Max Min  k 
kN
VX 
s.t :
UY k
 1 ; k  1, 2,, N
VX k
U ,V  

در مرحله بعد میتوان الگو فوق را به صورت الگو زیر معادلسازی کرد:





Max Min UY k  VX k
kN

s.t :
UY k  VX k  0 ; k  1, 2,, N
U, V  





برای تبدیل الگو فوق به یک الگو برنامهریزی خطی ،عبارت  Min UY k  VX kرا برابر با  Zقرار

میدهیم و الگو به صورت زیر ساده میشود:
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Max Z
s.t :



Z  Min UY 1  VX 1 ,UY 2  VX 2 ,,UY N  VX N
UY k  VX k  0 ; k  1, 2,, N
U ,V  

از آنجا که  Uها و  Vها بیانگر وزن ستاندهها و نهادهها هستند ،مجموع وزن نهادهها و ستاندهها را
برابر یک قرار میدهیم و الگو نهایی به صورت الگو خطی زیر در میآید (الگو :)9

Max Z
s.t :

الگو  )9الگو پیشنهادی پژوهش:

UY k  VX k  0 ; k  1, 2,  , N
Z  UY k  VX k ; k  1, 2,  , N
; 1
; 1

s

r

U
r 1
m

V

i

i 1

; U ,V  
Z : Free in Sign

ارزیابی عملکرد  9بانک دولتی منتخب ایران با استفاده از DEA

در مورد سابقه کاربرد الگوهای  DEAدر بانكداری ،میتوان به مواردی که در ادامه میآید ،اشاره
کرد .آذربایجانی و اصفهانی ( ،)6901پس از ارائه مبانی نظری اندازهگیری کارآیی ،به مبحث
اندازهگیری کارآیی و بهرهوری در صنعت بانكداری استان اصفهان با استفاده از روش تحلیل پوششی
دادهها برای دوره زمانی  ،6909-6904پرداختند .یافتههای این مطالعه نشان میدهد در سال  09با
فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس ،بانکهای کارآفرین ،سامان ،مسكن و توسعه صادرات و با
فرض بازدهی مت یر ،بانکهای صادرات ،کارآفرین ،سامان ،ملی ،سسه ،مسكن و توسعه صادرات و
در سال  04با فرض بازدهی ثابت ،بانکهای پارسیان ،کارآفرین و سامان و با فرض بازدهی مت یر،
بانکهای رفاه کارگران ،صادرات ،کشاورزی ،پارسیان ،کار آفرین و سامان ،بانکهای کارا بودهاند
[ .]6حجازی و همكاران ( ،)6907در یک پژوهش داخلی بهرهوری کل بانک صادرات ایران و ت ییرات
بهرهوری شعب آن را با استفاده از تحلیل پوششی دادهها بررسی کردند .در این پژوهش از الگو
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رتبهبندی کامل  SBMبرای تحلیل بهرهوری کل بانک توسعه صادرات ایران و از شاخص بهرهوری
مالمكوئیست برای اندازهگیری رشد بهرهوری استفاده گردیده است [.]9
خواجوی و همكاران ( ،)6907در پژوهشی به معرفی روش تحلیل پوششی دادهها به عنوان روشی
مكمل برای تحلیل سنتی نسبتهای مالی پرداختند .یكی از محدودیتهای تحلیل سنتی این است
که هر گروه از نسبتها تنها یک بعد از ابعاد مالی را نشان میدهند و در تجزیه و تحلیل صورتهای
مالی به سهولت نمیتوان نتایج تحلیل گروههای متفاوت نسبتهای مالی را با هم تجمیع کرد و در
مورد کلیت صورتهای مالی نظر داد .این پژوهش برای رفع این مشكل ،روش تحلیل پوششی
دادهها را پیشنهاد کرد و در این راستا صورتهای مالی  917شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران را برای دوره زمانی  ،6904-6901مورد تجزیه و تحلیل قرار داد .نسبتها و دادههای
مالی 4 ،ورودی و  7خروجی الگو تحلیل پوششی دادهها را تشكیل میدادند .اجرای الگو مذکور نشان
داد که در میان  917شرکت مورد بررسی 99 ،شرکت دارای کارآیی نسبی و  991شرکت ناکارا هستند
[ .]4دادخواه و همكاران ( ،)6907به بررسی کارآیی نسبی شرکتهای فعال در صنعت قطعات خودرو
با استفاده از تحلیل پوششی دادهها پرداختند و سسس ارتباط بین کارآیی با بازده سهام در این شرکتها
را مورد آزمون قرار دادند .جامعه آماری این پژوهش را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران و نمونهی آماری شرکتهای فعال در صنایع ساخت قطعات خودرو ،تشكیل میدادند .نتایج
حاصل از پژوهش حاکی از آن بود که بین کارآیی نسبی و بازده سهام ،رابطه معنیداری وجود دارد و
نمیتوان نتیجه گرفت بازده سهام شرکتهای کارا از بازده سهام شرکتهای ناکارا بیشتر است [.]1
رستمی و همكاران ( ،)6978روشی نظاممند برای ارزیابی عملكرد مالی بانکها ارائه دادهاند .در این
پژوهش ،تجزیه و تحلیل بر پایهی مجموعهای از معیارهای مرتبط با عملكرد مالی بانکها صورت
گرفت و اندازهگیری کارآیی با روش  TOPSIS-DEAکه در واقع کاربرد منطق  TOPSISدر الگو
تحلیل پوششی دادههاست ،انجام شد .همچنین در این تحقیق روشی ارائه میشود که بر اساس آن
بانک ها از دید خوشبینانه و بدبینانه بر اساس معیارهای تعریف شده ،رتبهبندی میشوند .لذا دو واحد
تصمیمگیرنده مجازی ایدهآل و ضد ایدهآل را معرفی نموده ،و از این طریق ،کارآیی هر واحد
تصمیمگیرنده نسبت به ایدهآل و ضد ایدهآل ،بررسی شده است .نتایج حاصل از دید ایدهآل و ضد
ایدهآل هر واحد تصمیمگیری ،در شاخص نزدیكی نسبی قرار داده شد و واحدهای تصمیمگیری بر
آن اساس رتبهبندی گردید .نتایج نشان داد از دید واحد تصمیمگیری ایدهآل ،بانک کارآفرین ،ملت
و پارسیان کمترین فاصله و بانک صادرات بیشترین فاصله را با ایدهآل داشته و از دید واحد
تصمیمگیری ضد ایدهآل ،بانک صادرات کمترین فاصله و بانک کارآفرین بیشترین فاصله را با ضد
ایدهآل دارند [.]1
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یكی از مشكالت اساسی در زمینه تحقیقات انجام شده در بانکها با استفاده از الگوهای ،DEA
استفاده از وزنهای مختلف برای شاخصهای ورودی و خروجی در محاسبه کارآیی هر بانک است،
بهطوریکه مثالً برای شاخص "داراییهای ثابت" به عنوان یكی از ورودیهای الگو در ارزیابی یک
بانک ،وزن بسیار باال و برای ارزیابی بانک دیگر ،وزن بسیار پایین در نظر گرفته میشود که این نقیصه
منطق ارزیابی عادالنه و یكنواخت را خدشهدار میکند.
در این مقاله نیز 7 ،بانک دولتی ایران ( ،)DMUدر یک دوره زمانی با سه ورودی و دو خروجی مورد
ارزیابی قرار گرفتهاند .ورودیهای این بانکها عبارتاند از :داراییهای ثابت ،هزینههای  ITو تعداد
نیروی انسانی و خروجیها عبارتاند از :سسرده و سود خالص.
جدول  6دادههای ورودی و خروجی برای  7بانک دولتی منتخب ایران را نشان میدهد [.]9

داراییهای ثابت
سسرده

بانک

هزینههای IT

سود خالص
نیروی انسانی

شكل  )6ورودیها و خروجیهای بانکهای منتخب

پس از حل الگو معمولی  DEAبا استفاده از نرمافزار  ،DEA Solverوزن شاخصها به همراه مقادیر
کارآیی هر بانک به صورت جدول  9بهدست آمده است .همانطور که مشاهده میکنید مقادیر وزن
شاخصها در تكرارهای مختلف برای هر بانک متفاوت است و باعث شده است  1بانک از  7بانک
یعنی حدود  %11از بانکها به کارآیی  %688دست پیدا کنند که این باعث کاهش اعتماد به نتایج
کارآیی بانکها میشود
از آنجا که بیش از نیمی از واحدهای تصمیمگیری ،کارا شدهاند و امكان رتبهبندی آنها وجود ندارد،
به دنبال راهی برای رتبهبندی این واحدها هستیم .یكی از روشهای رتبهبندی واحدهای کارا ،استفاده
از الگو کارآیی متقاطع میباشد که توان باالیی در تفكیک پذیری واحدهای کارا دارد .همانطور که
قبالً هم بیان شد ،کارآیی در تحلیل پوششی دادهها با نسبت "مجموع موزون خروجیها" بر "مجموع
موزون ورودیها" محاسبه میگردد .انتخاب مقدار وزنها در الگو برنامهریزی خطی  DEAبه گونهای
است که به واحد تحت بررسی اجازه میدهد که میزان کارآیی خود را نسبت به سایر واحدها حداکثر
کند .سنجش کارآیی هر واحد با بهترین مجموعه وزنهایی که توسط الگو محاسبه میگردد" ،کارآیی
ساده" ،نامیده میشود.
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جدول  )6دادههای بانکهای منتخب طی سالهای ( 6909 -6901میلیارد ریال)

سود
خالص

سسرده

684001/9 679/107
600861/9 6776/779
667101/9
6979
611476 6677/799
97914/17
617
9984/999 09/671
71110/99 6111/074
4119
979/879

نیروی
انسانی
(نفر)
67119
91977
96981
91677
7784
9649
0708
076

هزینههای

داراییهای
ثابت

07/189
670/619
71/691
17/779
40/999
661/914
17/811
7/474

0617
69748/17
66087/17
69640
6811
166
1669/999
010/117

167

67/707

6617/999

IT

بانک
بانک سپه
بانک صادرات
بانک تجارت
بانک ملت
بانک رفاه
پست بانک
بانک مسکن
بانک توسعه
صادرات

181/907

7179/117

بانک صنعت و
معدن

جدول )9وزن شاخصها و کارآیی نسبی بانکهای منتخب به روش  DEAمعمولی

کارآیی

U9

U6

V9

V9

V6

بانک

بانک
8/88197 8/919676 8/888710766 8/888049797
8
8/004717
سسه
بانک
8/889161 8/677797 8/888147799 8/888470701
8
8/788179
صادرات
بانک
8
8/991711 8/889674161 8/8881171
8
8/771691
تجارت
بانک
8/881979 8/944419 8/888997617 8/88816906 8/889490
6
ملت
بانک
8/890181 8/181144 8/889141919 8/889994794 8/818091
6
رفاه
پست
8/619111
8
8
8/889910067 8/974984 8/988690
بانک
بانک
8/868986 8/114667 8/888414611 8/886619796 8/881187
6
مسكن
بانک
 8/889494 8/179914 8/886791404 8/88819491 8/867616توسعه
6
صادرات
بانک
 8/881481 8/667089 8/888091911 8/888910779 8/866044صنعت
6
و معدن
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کارآیی سادهی محاسبه شده برای واحد  ،kبر اساس وزنهای دلخواه و مطابق میل واحد  ،kحداکثر
میگردد و اگر کارآیی واحد دیگری مانند واحد  jبا وزنهای انتخابی واحد kام (مطابق میل واحد kام)
محاسبه گردد با  Ekjنشان داده شده و کارآیی متقاطع نام میگیرد .به طور خالصه میتوان گفت که
برای تمامی واحدها ،امكان محاسبه کارآیی ساده و متقاطع وجود دارد
که حاصل عملیات ،ارائه دهنده ماتریس کارآیی متقاطع 1است [ Ekj .]69کارآیی واحد  jبا استفاده از
وزنهای واحد  kبوده و از رابطه زیر به دست میآید.
s

yrj
xij

k
r

u
r 1
m

v

k
i

Ekj 

i 1

برای بهدست آوردن امتیاز کارآیی واحدها ،میانگین ستونهای ماتریس کارآیی متقاطع با حذف عناصر
روی قطر که همگی یک هستند ،محاسبه میشود .به این ترتیب  ekکه امتیاز کارآیی واحدها را نشان
میدهد به صورت زیر محاسبه میشود.
jk

E
j k

n 1

ek 

جدول  9و  ،4به ترتیب نتایج ماتریس کارآیی متقاطع و رتبهبندی کامل بانکها را با این روش نشان
میدهد.
جدول  )9ماتریس کارآیی متقاطع برای رتبهبندی واحدهای کارا
بانک
صنعت
و معدن

بانک
توسعه
صادرات

بانک
مسكن

بانک
رفاه

بانک
ملت

بانک

8/14699

8/16104

6

6

6

بانک ملت

8/0171

8/7490

6

6

8/1798

بانک رفاه

8/14696

8/16109

6

6

6

بانک مسكن

6

6

6

8/4171

8/0087

بانک توسعه
صادرات

6

8/0177

6

8/0894

8/1911

بانک صنعت و
معدن

8/7908

8/1101

6

8/0677

8/7771

ek
)- Cross – Efficiency Matrix (CEM

1
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جدول )4رتبهبندی بانکها به روش کارآیی متقاطع ()CEM
بانک

رتبه نهایی
7

بانک سپه

1

بانک صادرات

0

بانک تجارت

9

بانک ملت

9

بانک رفاه

7

پست بانک

6

بانک مسکن

1

بانک توسعه صادرات

4

بانک صنعت و معدن

بهکارگیری الگو پیشنهادی در ارزیابی  9بانک دولتی منتخب ایران

با به کارگیری الگو پیشنهادی برای یافتن مجموعه اوزان مشتر در الگوهای  DEAکه در بخش 9
نحوهی دستیابی به آن شرح داده شد و حل آن با استفاده از نرمافزار  WinQSBبه علت منحصر
بودن ،نتایج اوزان مشتر به دست آمد که به شرح جدول  1میباشد:
جدول  )1نتایج CSW
U2

U1

V3

V2

V1

101818 102348 101784 101341 109159

CSW

در مرحله بعد کارآیی هر بانک از طریق فرمول زیر محاسبه میشود:
U 1 y1  U 2 y 2
0.0341* y1  0.9659* y 2

V1 x1  V2 x2  V3 x3 0.6868* x1  0.2348* x2  0.0784* x3



نتایج محاسبات کارآیی بانکها به وسیله الگو پیشنهادی در جدول  1قابل مشاهده است ،سسس با
توجه به آن بانکها رتبهبندی کامل شدهاند.
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جدول  )1کارآیی بانکها با استفاده از اوزان مشتر و رتبهبندی کامل آنها
رتبه

کارآیی

بانک

0

8/1997

بانک سپه

1

8/1770

بانک صادرات

7

8/1441

بانک تجارت

1

8/1074

بانک ملت

9

8/7771

بانک رفاه

7

8/9198

پست بانک

9

8/7777

بانک مسکن

4

8/0818

بانک توسعه صادرات

6

6

بانک صنعت و معدن

سسس برای تایید رتبهبندی روش  CSWپیشنهادی ،همبستگی نتایج الگو پیشنهادی با نتایج رتبهبندی
کارآیی متقاطع محاسبه شده است .همانطور که خروجی نرمافزار  SPSSدر جدول  7نشان میدهد،
ضریب همبستگی رتبهای برای دو روش برابر با  8/088میباشد و از آنجا که  sigکمتر از 8/81
میباشد ،همبستگی بین رتبهها تأیید میشود.
جدول  )7ضریب همبستگی رتبهای بین نتایج الگو  CSWو CEM
Correlations
CSW

CEM
**.811

10111

.111

.

)Sig. (2-tailed

9

9

N

10111

**.811

.

.111

9

9

Correlation Coefficient

Correlation Coefficient

Spearman's rho CSW

CEM

)Sig. (2-tailed
N

**. Correlation is significant at the 1011 level (2-tailed).

یافتهها و نتایج

یكی از ویژگیهای برجسته  ،DEAنمایش هر یک از  DMUهای شرکتکننده در بهترین وضعیت
ممكن ،نسبت به دیگران است .بدین منظور ،وزن عاملها مجاز هستند که آزادانه در درون
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محدودیتهای عمومی در هر بار اجرای الگو ،متفاوت باشند .انعطافپذیری وزن در ارزیابی  DEAبه
گونهای است که میتواند باعث شود برخی از  DMUها ،همه ورودیها و خروجیها را داشته باشند.
اما بیشتر آنها ورودی(ها) و خروجی(های) نامطلوب در ارزیابی خود را نادیده میگیرند .برای غلبه بر
این مشكل ،در این مقاله یک روش برای پیدا کردن  CSWپیشنهاد شده است که بر اساس برنامهریزی
جامع ماکسمین است .سسس برای اثبات اثربخشی آن ،این الگو برای ارزیابی عملكرد  7بانک دولتی
منتخب در ایران به کار گرفته شده است و با استفاده از نتایج الگو پیشنهادی ،به رتبهبندی کامل
واحدها پرداخته شده است .برخالف الگوهای غیرخطی توسعهیافته توسط چیانگ و تزنگ ( )9888و
کو و ژوو ( ،)9887الگو پیشنهادی در این مقاله ،یک الگو ساده خطی میباشد و به مت یرهای کمكی
بسیار کمتری نیاز دارد و همچنین حل آن نیز به مراتب سادهتر از الگوهای قبلی میباشد [.]69 ،7
بنابراین ،الگو مذکور ،مناسبترین روش برای بهکارگیری در مسائل بزرگ میباشد .منطق روشن،
قابلیت کاربرد در انواع الگوهای استاندارد  ،DEAخطی بودن و سادگی حل الگو و قدرت تفكیک باالی
آن ،از مهمترین مزایای الگو پیشنهادی بهشمار میرود .از دیگر قابلیتهای عمده الگو پیشنهادی در
این مقاله ،قابلیت مدیریت مت یرها (وزن خروجیها و ورودیها) بر اساس نوع مساله است .بدین معنی
که میتوان محدودیتهای جدیدی را به اقتضای مساله به الگو اضافه کرد در حالی که الگوهای DEA
متداول این قابلیت را ندارند.
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