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Abstract: 
Data Envelopment Analysis (DEA) is a wide range of mathematical models for measuring 

the relative efficiencies of a set of Decision Making Units (DMUS) that use similar inputs to 

produce similar outputs. This methodology gains the set of weights for input and output 

variables for each Decision Making Unit and Basis it, calculate the relative efficiency of each 

DMU. Calculation of different weights for same indices at set of homogeneous decision 

making units isn’t logical, so we are at seek models for attain of common weights of input and 

output indices. In this paper a MaxMin comprehensive method of linear programming to 

obtain Common Set of Weights (CSW) is used and then DMUs has been full ranking.To 

analyze the methods of finding the CSW, it is necessary to solve a particular form of a linear 

programming model. Clear rationale, applicable in a variety of standard DEA models, 

linearity and simply solve the model, the high discriminating power of model and possibility of 

weights management according to appropriateness of problem are considered the most 

important benefits of the proposed model. Finally, the developed method for data analysis of 

nine Iranian state chosen banks has been used. 
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  DEAهای الگوبهبود سنجش كارآیی و قدرت تفکیک در 

 CSWجدید  الگویئه یک ابا ار
 
 

 (6/81/6979، تاریخ پذیرش: 60/69/6976)تاریخ دریافت: 
 

  9محمد زارعی محمودآبادی ـ 6عادل آذر

 چکیده
 اینسبی مجموعه کارآیی سنجش برای که است ریاضی هایالگو از ایگسترده یدامنه (،DEAها )داده پوششی تحلیل

مت یرهای  را برای از اوزان ای، مجموعهالگو رود. اینمی کاربه مشابه هایخروجی و هاورودی با همسان از واحدهای
کند. می را محاسبه واحد نسبی هر کارآیی آن اساس و بر آوردمی دستبه گیریتصمیم واحد هر خروجی و ورودی

 نظر به گیری همگن، منطقیواحدهای تصمیم از ایمجموعه در یكسان هایشاخص برای مختلف محاسبه اوزان

ارائه شده و در این مقاله نیز های ورودی و خروجی هایی برای محاسبه اوزان مشتر  شاخصالگورو رسد؛ از ایننمی
مین نوع ماکسریزی خطی جامع از . در این مقاله از یک روش برنامهاست ی جدید برای این منظور توسعه یافتهالگو

ها پرداخته شده بندی کامل گزینه(، استفاده شده و سسس به رتبهCSWدست آوردن مجموعه اوزان مشتر  )برای به
منطق روشن، قابلیت ریزی خطی حل شود. برنامه الگوالزم است شكل معینی از  ،CSWاست. برای تحلیل روش یافتن 

و قابلیت مدیریت  الگو، قدرت تفكیک باالی الگوی بودن و سادگی حل ، خطDEAهای استاندارد الگوکاربرد در انواع 
ته برای یافرود. در نهایت این روش توسعهپیشنهادی به شمار می الگوترین مزایای اوزان بنا به اقتضای مساله از مهم

 بانک دولتی منتخب ایران به کار گرفته شده است. 7های تحلیل داده

  کلیدی: واژگان

 (، بانک.CSWبندی کامل، مجموعه اوزان مشتر  )(، رتبهDEAها )پوششی دادهتحلیل 
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 مقدمه

گیری عملكرد ی اندازههای اخیر، ادبیات مدیریتی و آکادمیک، توجه روز افزونی به مسالهدر دهه
ر یادگیری گیری، بهبود دسازمان داشته است. چرا که منجر به انگیزش کارکنان، پشتیبانی از تصمیم

برتر صنعت،  هایشرکت معرفی[. 68شود ]سازمانی و بهبود مستمر و افزایش ارتباطات و هماهنگی می
کند. این مختلف مشخص می یرهایمت  یا هابر اساس شاخص یک محیط رقابتی در را هاآن موقعیت
و  ها تشخیص دادهبرترین با را خود های ضعیف، فاصلهطرف شرکت یک از شود تامی سبب امر

تعریف  با های برترطرف دیگر، شرکت از و کنند را تدوین هاآن به رسیدن برای راهبرد مناسب
 امروزه با توجه به رشد و اهمیت[. 7کنند ] تررا مستحكم خود برتری مناسب هایو راهبرد هابرنامه

 هایبسیار مورد توجه قرار گرفته است و شاخص هاآنها در اجتماع، ارزیابی عملكرد فزاینده سازمان
 باشد.ها مطرح شده است که کارآیی از این گونه معیارها میگوناگونی به عنوان معیار عملكرد سازمان

 معین نهاده یک مجموعه از ستانده حداکثر آوردن به دست در گاهیک بن توانایی توانرا می کارآیی

در  هاینهاده مجموعه با حداقل معین تولید بازده برای یک بنگاه توانایی و یا معلوم فناوری با فرض
 کار هایحیطه تمام در انداز و چشم فرهنگ یک عنوان به [. امروزه کارآیی67کرد ] تعریف دسترس

از طرفی توسعه الگوهای . است اقتصادی و توسعه و عامل پیشرفت باشدمی مطرح بشر و زندگی
 ارزیابی کارآیی به عنوان یک موضوع مهم همواره مورد توجه فعاالن در این حوزه بوده است.

از  اینسبی مجموعه کارآیی سنجش زمینه در پرکاربرد هایروش از یكی 1ها،داده پوششی تحلیل

توسط  6770سال  در است که یكسان هایخروجی و هاورودی با همگن گیریواحدهای تصمیم
، یک روش ناپارامتریک تحلیل کارآیی برای مقایسه الگواین  [.0معرفی گردید ] رودز و کوپر چارنز،

ریزی خطی است یک روش مبتنی بر برنامه DEAواحدها نسبت به مرز کارا است. از لحاظ ریاضیات، 

ها شكل  DMUتولید )که به وسیله را بر اساس ناحیه امكان  2گیرندهتصمیمکه کارآیی هر واحد 

کند و مزیت قابل توجه این روش، عدم نیاز آن به تعیین مشخصات پارامتریک گیرد( محاسبه میمی
 DEAاولیه  الگو[. از زمانی که 97دست آوردن امتیازات کارآیی است ])همچون تابع تولید( برای به

همكاران مطالعه شد، رشد مداومی در این زمینه و کاربردهای آن وجود داشته است.  توسط چارنز و
[، ارزیابی 96ها در ارائه خدمات ]اند از ارزیابی کارآیی بیمارستان، عبارتDEAهایی از کاربردهای مثال

وری بهره گیری[، اندازه94، 99گیری کارآیی کارخانجات تولیدی ][، اندازه67کارآیی مراکز بهداشت ]
 [.64 ،61 ،61( ]OECD) سازمان همكاری و توسعه اقتصادیکشورهای عضو 

 هاآن هایخروجی و هاورودی برای اوزانی گیری،تصمیم از واحدهای یک هر بر تمرکز با ،الگواین 
 هر کارآیی ها،خروجی به هاورودی موزون مجموع نسبت از استفاده با و به صورت جداگانه محاسبه

اوزان  پیرامون بحث روش، این خصوص در سؤاالت ترینمهم از آورد. یكیمی به دست راواحد 
                                                           
1 - Data Envelopment Analysis (DEA) 
2 - Decision Making Unit (DMU) 
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 اوزان معتقدند محاسبه محققین از گروهی است. و خروجی ورودی هایشاخص برای محاسبه شده

 نظر به منطقی گیری همگنتصمیم از واحدهای ایمجموعه در یكسان هایشاخص مختلف برای

 و ورودی هایشاخص اوزان مشتر  محاسبه برای هاییالگو جستجوی در رو،این و از رسدنمی
مورد  ،همراستا هستند در این بخش ضروری است تحقیقاتی که با موضوع پژوهش اند.آمده بر خروجی

 بررسی قرار گیرند.

 سسس توسط و [، مطرح66و همكاران ] کو  توسط بار اولین برای 1اوزان مشتر  مجموعه ایده

 که هایی استالگو یارائه تحقیقات این از هدف خالصه، طوربه .شد [، تكمیل91همكاران ] رول و

 به نسبت و آید دستبه خروجی و ورودی هایشاخص از هر یک برای وزن یک ها تنهاطریق آن از

 اوزان موضوع خصوص شود. تحقیق در مشتر  اقدام مبنایی بر واحدها کارآیی و مقایسه محاسبه

 مختلف رویكردهای با های گوناگونیالگوو  کرده جلب را بسیاری توجه اخیر هایدر سال مشتر 

پذیری انعطاف کهاین به اشاره (، با9881هونگ ) و کائو است. برای مثال، شده ارائه این زمینه در
یک  کند،می تهدید را مبنایی مشتر  بر گیریتصمیم واحدهای اوزان، مقایسه تعییندر  DEAروش 
اند. ارائه داده هاپوششی داده تحلیل روش چارچوب در مشتر  اوزان محاسبه برای توافقی رویكرد

 و در جستجوی پذیرفته آلایده اوزان عنوان به را استاندارد الگو در شده محاسبه اوزان این روش،

باشد. بر  برخوردار آلاوزان ایده با فاصله ترینکم از که است ایبه گونه مت یرها مشتر  بردار اوزان
سایر  با مقایسه در که آیدمی دست توافقی به حل راه عنوان تحت کارآیی اوزان، از گروهی اساس
 کهاین اثبات با (، نیز9881دیگران ) و [. جهانشاهلو98است ] پارتو بهینه و فرد منحصر به هاروش

 واحدهای مشابه اجزای بر گیری،تصمیم واحد یک یا خروجی بردارهای ورودی اجزای از اگر یكی

 DEAهای الگو برخی در واحد آن باشند، داشته هر مقداری واحد اجزای این سایر کند، دیگر غلبه

 دست به واحدها مشتر  اوزان مجموعه ،الگویک  تنها حل با که اندداده ارائه روشیکارآ خواهد بود، 

 ماکوئی [. همچنین67شوند ]بندی میرتبه کارآ واحدهای ایمرحله دو الگو یک با حل نهایت و در آید

امكان اختیار  گیریتصمیم به واحدهای هاداده پوششی تحلیل که نكته این ذکر (، با9880و دیگران )
با  ریزیبرنامه الگو مساله یک این حل برای دهد،می را کارآیی مقادیر محاسبه برای اوزان بهترین
 [. 99اند ]داده پیشنهاد خطی چندگانه اهداف
 الگودر این  .است  DEAهایالگودر  اوزان مشتر  محاسبه برای یالگو یارائه، همقال این از هدف

مین برای محاسبه اوزان مشتر  استفاده ریزی خطی جامع از نوع ماکسبرنامه الگوپیشنهادی از یک 
، خطی بودن و سادگی حل DEAهای استاندارد الگوشده است. منطق روشن، قابلیت کاربرد در انواع 

و قابلیت مدیریت اوزان بنا به اقتضای مساله )با اضافه کردن  الگو، قدرت تفكیک باالی الگو
لذا سازماندهی روند. پیشنهادی به شمار می الگوترین مزایای ( از مهمالگوهای جدید به محدودیت

                                                           
1 - Common Set of Weights (CSW) 
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 داده خواهد شد.شرح به صورت خالصه  DEAكنیک ت دوم  باشد که در بخشمقاله بدین صورت می
پردازد. یم پیشنهادی برای محاسبه اوزان مشتر  الگویابی به جزئیات نحوه دست به شرح سوم، بخش

 پنجم،، در بخش DEAبانک دولتی منتخب ایران با استفاده از  7ارزیابی عملكرد  چهارم،در بخش 
 ششم،در بخش  در نهایتو  منتخب ایران بانک دولتی 7پیشنهادی در ارزیابی  الگوبه کارگیری 

 شود.ارائه می ها و نتایج پژوهشیافته
 هاتحلیل پوششی داده

[. کارآیی نشان 90دارد ] مدیریت علم در طوالنی ایسابقه که است مدیریتی مفهوم یک کارآیی
در  عملكردبهترین  به نسبت تولید، راستای در خود منابع از خوبی چه به یک سازمان که دهدمی

 [.91است ] کرده استفاده زمان از مقطعی
ریزی برنامه روشیک (، به عنوان 6770در ابتدا توسط چارنز و همكاران ) هاتحلیل پوششی داده 

( همگن DMUگیری )ای از واحدهای تصمیمبرای محاسبه کارآیی نسبی مجموعه ناپارامتریکخطی 
های الگوهرچند روز به روز بر تعداد [. 97ها معرفی شد ]ها و خروجیای مشتر  از ورودیبا مجموعه

ها د، ولی مبنای همه آننکنو هر یک جنبه تخصصی پیدا می شودمیها افزوده تحلیل پوششی داده
. اندطراحی کرده «6بنكر  و چارنز، کوپر، رودز»یعنی  گذاران این روشاصلی است که بنیان الگوتعدادی 

خروجی وجود داشته باشد، کارآیی نسبی هر  sورودی و  mگیری با واحد تصمیم nکه با فرض این
 [:0آید ]دست می( به6 الگوریزی کسری زیر )برنامه الگوگیری با حل یک از واحدهای تصمیم

 
 

 :هااولیه تحلیل پوششی داده الگو( 6 الگو

 
 
 

 
 
 

 

گیری ام برای واحد تصمیم iمقدار ورودی  ijxام،  jگیری ام برای واحد تصمیم rمقدار خروجی  rjyکه 
j  ،امru  وزن تخصیص داده شده به خروجیr  ام؛iv  وزن تخصیص داده شده به ورودیi 8 ام وz 

فوق امتیاز کارآیی هر واحد تحت بررسی  الگوباشد. در به عنوان امتیاز کارآیی واحد تحت ارزیابی می

                                                           
1 - Charnes, Cooper,  Rohdes & Banker 
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آید که این امتیاز کمتر یا دست میها بهها به مجموع موزون ورودیاز تقسیم مجموع موزون خروجی
ه این امتیاز برابر با یک شود، آن واحد، کارآی فنی و در باشد. در صورتی کمساوی با عدد یک می

 شود. صورتی که کمتر از یک باشد، آن واحد، ناکارآ تلقی می
 پیشنهادی برای محاسبه اوزان مشترک الگو

مت یرهای ورودی  برای متفاوتی اوزان ها،داده پوششی تحلیل هایالگو حل با شد گفته که طورهمان
(ivو ) ( خروجیru )الگوکه، در اجرای هر بار شود. به طوریمی محاسبه گیریتصمیم واحدهای 

DEA  برای هرDMU ،ر تکند که برای آن واحد مطلوبها را محاسبه میای وزن شاخصبه گونه الگو
های ورودی مقادیر وزن محاسبه پذیری درانعطاف کند. ایناست و به کارآیی باالتری دست پیدا می

 از مجموعه مشترکی یاندازد. محاسبهخطر می به را مختلف واحدهای یمقایسه نو خروجی، امكا

 الگواین مشكل است.  رفع برای ایشیوه واحدها، کلیه خروجی و ورودی برای مت یرهای اوزان
 ین است.مریزی خطی از نوع ماکسبرنامه الگوپیشنهادی این مقاله برای محاسبه اوزان مشتر ، یک 

، با این گیری استبه دنبال حداکثر کردن نسبت کارآیی تمامی واحدهای تصمیم الگوتابع هدف این 
یشنهادی اولیه پ الگوتر مساوی یک باشد، بنابراین شرط که نسبت کارآیی برای تمام واحدها، کوچک

 باشد:به صورت زیر می
 

 

 سازی کرد:زیر معادل الگوفوق را به صورت  الگوتوان در مرحله بعد می
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ریزی خطی، عبارت برنامه الگوفوق به یک  الگوبرای تبدیل  kk VXUYMin   را برابر باZ  قرار
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ها را ها و ستاندهها هستند، مجموع وزن نهادهها و نهادهها بیانگر وزن ستانده V ها و Uجا که از آن

 (:9 الگوآید )خطی زیر در می الگونهایی به صورت  الگودهیم و برابر یک قرار می
 
 
 :پیشنهادی پژوهش الگو( 9 الگو

 
 
 
 
 
 

 
 

 DEAبانک دولتی منتخب ایران با استفاده از  9ارزیابی عملکرد 

آید، اشاره به مواردی که در ادامه می تواندر بانكداری، می DEAهای الگودر مورد سابقه کاربرد 

 مبحث به کارآیی، گیریاندازه نظری ارائه مبانی (، پس از6901)آذربایجانی و اصفهانی کرد. 

 پوششی تحلیل روش از با استفاده وری در صنعت بانكداری استان اصفهانو بهره کارآیی گیریاندازه

 با 09 سال در دهدنشان می این مطالعه های، پرداختند. یافته6909-6904ها برای دوره زمانی داده
 با صادرات و توسعه و مسكن های کارآفرین، سامان،بانک به مقیاس، نسبتثابت  بازدهی فرض
 و صادرات توسعه مسكن و سسه، سامان، ملی، های صادرات، کارآفرین،مت یر، بانک بازدهی فرض
 بازدهی مت یر، فرض با سامان و و کارآفرین پارسیان، هایبانک فرض بازدهی ثابت، با 04 سال در

اند بوده های کارابانک سامان، و آفرین کار پارسیان، کشاورزی، ران، صادرات،رفاه کارگ هایبانک
وری کل بانک صادرات ایران و ت ییرات (، در یک پژوهش داخلی بهره6907[. حجازی و همكاران )6]

 والگژوهش از ها بررسی کردند. در این پوری شعب آن را با استفاده از تحلیل پوششی دادهبهره
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وری وری کل بانک توسعه صادرات ایران و از شاخص بهرهبرای تحلیل بهره SBMبندی کامل رتبه
 [.9وری استفاده گردیده است ]گیری رشد بهرهمالمكوئیست برای اندازه
روشی  به عنوان هاداده پوششی تحلیل (، در پژوهشی به معرفی روش6907خواجوی و همكاران )

 است این سنتی تحلیل هایمحدودیت از مالی پرداختند. یكی هایتنسب مكمل برای تحلیل سنتی

 هایصورت تحلیل و تجزیه در و دهندمی را نشان مالی ابعاد از تنها یک بعد هانسبت گروه از که هر

 در و کرد تجمیع هم با را مالی هایمتفاوت نسبت هایتحلیل گروه نتایج تواننمی مالی به سهولت
 پوششی تحلیل روش این مشكل، رفع داد. این پژوهش برای نظر مالی هایصورتمورد کلیت 

 اوراق بورس در شرکت پذیرفته شده 917مالی  هایصورت راستا این در و کرد را پیشنهاد هاداده

های داده و هاتحلیل قرار داد. نسبت و تجزیه ، مورد6904-6901زمانی  دوره را برای بهادار تهران
 مذکور نشان الگو اجرای دادند.می ها را تشكیلتحلیل پوششی داده الگو خروجی 7 ورودی و 4 مالی،

شرکت ناکارا هستند  991 و نسبی کارآیی شرکت دارای 99 بررسی، مورد شرکت 917میان  در که داد
های فعال در صنعت قطعات خودرو (، به بررسی کارآیی نسبی شرکت6907[. دادخواه و همكاران )4]
ها ها پرداختند و سسس ارتباط بین کارآیی با بازده سهام در این شرکتاستفاده از تحلیل پوششی داده با

های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد آزمون قرار دادند. جامعه آماری این پژوهش را شرکت
دادند. نتایج میهای فعال در صنایع ساخت قطعات خودرو، تشكیل ی آماری شرکتتهران و نمونه

 داری وجود دارد وحاصل از پژوهش حاکی از آن بود که بین کارآیی نسبی و بازده سهام، رابطه معنی
 [. 1های ناکارا بیشتر است ]های کارا از بازده سهام شرکتتوان نتیجه گرفت بازده سهام شرکتنمی

اند. در این داده ارائه هابانک مالی عملكرد ارزیابی برای مندنظام روشی(، 6978رستمی و همكاران )
 صورت هابانک مالی عملكرد با مرتبط معیارهای از ایمجموعه یپایه بر تحلیل و تجزیهپژوهش، 
 الگو در TOPSIS منطق کاربرد واقع در کهTOPSIS-DEA  با روش کارآیی گیریاندازهگرفت و 
 آن اساس بر که شودمی ارائه روشی تحقیق این درانجام شد. همچنین  هاست،داده پوششی تحلیل
 واحد دو . لذاشوندمی بندیرتبه شده، تعریف معیارهای اساس بر بدبینانه و خوشبینانه دید از ها بانک

 واحد هر کارآیی، طریق این از و، نموده معرفی را آلایده ضد و آلایده مجازی گیرندهتصمیم
 ضد و آلایده دید از حاصل نتایجبررسی شده است.  ،آلایده ضد و آلایده به نسبت گیرندهتصمیم

 بر گیریتصمیم واحدهای و شد داده قرار نسبی نزدیكی شاخص در ،گیریتصمیم واحد هر آلایده

 ملت کارآفرین، بانک آل،ایده گیریتصمیم واحد دید از داد نشان نتایجگردید.  بندیرتبه اساس آن

 واحد دید از و داشته آلایده با را فاصله بیشترین صادرات بانک و فاصله ترینکم پارسیان و
 ضد با را فاصله بیشترین کارآفرین بانک و فاصله ترینکم صادرات بانک آل،ایده ضد گیریتصمیم
 [.1] دارند آلایده
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، DEAهای الگوها با استفاده از یكی از مشكالت اساسی در زمینه تحقیقات انجام شده در بانک
های ورودی و خروجی در محاسبه کارآیی هر بانک است، های مختلف برای شاخصوزناستفاده از 

 در ارزیابی یک الگوهای به عنوان یكی از ورودی "های ثابتدارایی"که مثالً برای شاخص طوریبه
 د که این نقیصهوشبانک، وزن بسیار باال و برای ارزیابی بانک دیگر، وزن بسیار پایین در نظر گرفته می

 کند.دار میمنطق ارزیابی عادالنه و یكنواخت را خدشه
(، در یک دوره زمانی با سه ورودی و دو خروجی مورد DMUبانک دولتی ایران ) 7در این مقاله نیز، 
و تعداد  ITهای های ثابت، هزینهاند از: داراییها عبارتهای این بانکاند. ورودیارزیابی قرار گرفته

 اند از: سسرده و سود خالص.ها عبارتوی انسانی و خروجینیر
 [. 9دهد ]بانک دولتی منتخب ایران را نشان می 7های ورودی و خروجی برای داده 6جدول 
 
 

 
 های منتخبهای بانکها و خروجی( ورودی6شكل 

 

ها به همراه مقادیر ، وزن شاخصDEA Solverافزار با استفاده از نرم DEAمعمولی  الگوپس از حل 
کنید مقادیر وزن طور که مشاهده میدست آمده است. همانبه 9کارآیی هر بانک به صورت جدول 

بانک  7بانک از  1ها در تكرارهای مختلف برای هر بانک متفاوت است و باعث شده است شاخص
دست پیدا کنند که این باعث کاهش اعتماد به نتایج  %688ها به کارآیی از بانک %11یعنی حدود 
 شودها میکارآیی بانک

بندی آنها وجود ندارد، اند و امكان رتبهگیری، کارا شدهجا که بیش از نیمی از واحدهای تصمیماز آن
اده بندی واحدهای کارا، استفهای رتبهز روشبندی این واحدها هستیم. یكی ابه دنبال راهی برای رتبه
ور که طباشد که توان باالیی در تفكیک پذیری واحدهای کارا دارد. هماناز الگو کارآیی متقاطع می

جموع م"بر  "هامجموع موزون خروجی"ها با نسبت قبالً هم بیان شد، کارآیی در تحلیل پوششی داده
ای به گونه DEAریزی خطی ها در الگو برنامهتخاب مقدار وزنگردد. انمحاسبه می "هاموزون ورودی

دهد که میزان کارآیی خود را نسبت به سایر واحدها حداکثر است که به واحد تحت بررسی اجازه می
کارآیی "گردد، هایی که توسط الگو محاسبه میکند. سنجش کارآیی هر واحد با بهترین مجموعه وزن

 شود.، نامیده می"ساده

های ثابتدارایی  

 ITهای هزینه

 نیروی انسانی
 سود خالص

 سسرده

 بانک
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 )میلیارد ریال( 6909 -6901های های منتخب طی سالهای بانک( داده6دول ج

 بانک
های دارایی
 ثابت

های هزینه
IT 

نیروی 
انسانی 
 )نفر(

 سسرده
سود 
 خالص

 107/679 9/684001 67119 189/07 0617 بانک سپه

 779/6776 9/600861 91977 619/670 17/69748 بانک صادرات

 6979 9/667101 96981 691/71 17/66087 بانک تجارت

 799/6677 611476 91677 779/17 69640 بانک ملت

 617 17/97914 7784 999/40 6811 بانک رفاه

 671/09 999/9984 9649 914/661 166 پست بانک

 074/6111 99/71110 0708 811/17 999/1669 بانک مسکن

بانک توسعه 

 صادرات

117/010 474/7 076 4119 879/979 

بانک صنعت و 

 معدن

999/6617 707/67 167 117/7179 907/181 

 معمولی DEAهای منتخب به روش کارآیی نسبی بانکو  هاوزن شاخص( 9جدول

 کارآیی V6 V9 V9 U6 U9 بانک
بانک 
 سسه

88197/8 919676/8 888710766/8 888049797/8 8 004717/8 

بانک 
 صادرات

889161/8 677797/8 888147799/8 888470701/8 8 788179/8 

بانک 
 تجارت

8 991711/8 889674161/8 8881171/8 8 771691/8 

بانک 
 ملت

881979/8 944419/8 888997617/8 88816906/8 889490/8 6 

بانک 
 رفاه

890181/8 181144/8 889141919/8 889994794/8 818091/8 6 

پست 
 بانک

619111/8 8 8 889910067/8 974984/8 988690/8 

بانک 
 مسكن

868986/8 114667/8 888414611/8 886619796/8 881187/8 6 

بانک 
توسعه 
 صادرات

889494/8 179914/8 886791404/8 88819491/8 867616/8 6 

بانک 
صنعت 
 و معدن

881481/8 667089/8 888091911/8 888910779/8 866044/8 6 
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، حداکثر kهای دلخواه و مطابق میل واحد ، بر اساس وزنkی محاسبه شده برای واحد کارآیی ساده
ام( kام )مطابق میل واحد kهای انتخابی واحد با وزن jگردد و اگر کارآیی واحد دیگری مانند واحد می

ه توان گفت کگیرد. به طور خالصه مینشان داده شده و کارآیی متقاطع نام می kjEمحاسبه گردد با 
 برای تمامی واحدها، امكان محاسبه کارآیی ساده و متقاطع وجود دارد 

با استفاده از  jکارآیی واحد  kjE[. 69است ] 1که حاصل عملیات، ارائه دهنده ماتریس کارآیی متقاطع

 .آیدطه زیر به دست میبوده و از راب kهای واحد وزن
 

 

 

های ماتریس کارآیی متقاطع با حذف عناصر دست آوردن امتیاز کارآیی واحدها، میانگین ستونبرای به
که امتیاز کارآیی واحدها را نشان  keشود. به این ترتیب روی قطر که همگی یک هستند، محاسبه می

 .شوددهد به صورت زیر محاسبه میمی

1





n

E

e
kj

jk

k
 

ش نشان ها را با این روبندی کامل بانک، به ترتیب نتایج ماتریس کارآیی متقاطع و رتبه4و  9جدول 
 دهد.می
 

 بندی واحدهای کارا( ماتریس کارآیی متقاطع برای رتبه9جدول 

 بانک
بانک 
 ملت

بانک 
 رفاه

بانک 
 مسكن

بانک 
توسعه 
 صادرات

بانک 
صنعت 
 و معدن

 14699/8 16104/8 6 6 6 ملت بانک

 0171/8 7490/8 6 6 1798/8 بانک رفاه

 14696/8 16109/8 6 6 6 بانک مسكن

بانک توسعه 
 صادرات

0087/8 4171/8 6 6 6 

بانک صنعت و 
 معدن

1911/8 0894/8 6 0177/8 6 

ke 7771/8 0677/8 6 1101/8 7908/8 

                                                           
1 - Cross – Efficiency Matrix (CEM) 
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 (CEMها به روش کارآیی متقاطع )بانکبندی ( رتبه4جدول

 رتبه نهایی بانک

 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

 
 بانک دولتی منتخب ایران 9پیشنهادی در ارزیابی  الگوکارگیری به

 9که در بخش  DEAهای الگوپیشنهادی برای یافتن مجموعه اوزان مشتر  در  الگوبا به کارگیری 
به علت منحصر  WinQSBافزار یابی به آن شرح داده شد و حل آن با استفاده از نرمی دستنحوه

 باشد:می 1بودن، نتایج اوزان مشتر  به دست آمد که به شرح جدول 

 
 CSW( نتایج 1جدول 

2U 1U 3V 2V 1V  

109159 101341 101784 102348 101818 CSW 

 

 شود:در مرحله بعد کارآیی هر بانک از طریق فرمول زیر محاسبه می

321

21

332211

2211

*0784.0*2348.0*6868.0

*9659.0*0341.0

xxx

yy

xVxVxV

yUyU









 

 

قابل مشاهده است، سسس با  1پیشنهادی در جدول  الگوها به وسیله نتایج محاسبات کارآیی بانک
 اند.بندی کامل شدهها رتبهتوجه به آن بانک
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بندی کامل آنهاو رتبه ها با استفاده از اوزان مشتر ( کارآیی بانک1جدول   

 رتبه کارآیی بانک
 0 1997/8 بانک سپه

 1 1770/8 بانک صادرات

 7 1441/8 بانک تجارت

 1 1074/8 بانک ملت

 9 7771/8 بانک رفاه

 7 9198/8 پست بانک

 9 7777/8 بانک مسکن

 4 0818/8 بانک توسعه صادرات

 6 6 بانک صنعت و معدن

 
بندی هپیشنهادی با نتایج رتب الگوپیشنهادی، همبستگی نتایج  CSWبندی روش سسس برای تایید رتبه

دهد، نشان می 7در جدول  SPSSافزار طور که خروجی نرمکارآیی متقاطع محاسبه شده است. همان
 81/8کمتر از  sigجا که باشد و از آنمی 088/8ای برای دو روش برابر با ضریب همبستگی رتبه

 شود. ها تأیید میباشد، همبستگی بین رتبهمی
 

 CEMو  CSW الگوای بین نتایج ریب همبستگی رتبه( ض7جدول 

Correlations 

   
CSW CEM 

Spearman's rho CSW Correlation Coefficient 10111 .811** 

Sig. (2-tailed) . .111 

N 9 9 

CEM Correlation Coefficient .811** 10111 

Sig. (2-tailed) .111 . 

N 9 9 

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

 
 ها و نتایجیافته

 وضعیتدر بهترین  کنندهشرکتهای  DMUیک از  نمایش هر ،DEAهای برجسته یكی از ویژگی
آزادانه در درون  مجاز هستند که هامنظور، وزن عامل دینب .ممكن، نسبت به دیگران است
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به  DEAپذیری وزن در ارزیابی انعطاف د.نمتفاوت باش ،الگو یاجرا بار های عمومی در هرمحدودیت
ه باشند. داشترا  هاها و خروجیها، همه ورودی DMUبرخی از باعث شود  تواندای است که میگونه

 برای غلبه بر گیرند.میمطلوب در ارزیابی خود را نادیده نادی)ها( و خروجی)های( ورو هااما بیشتر آن
ی ریزپیشنهاد شده است که بر اساس برنامه CSWروش برای پیدا کردن  یک مقالهدر این مشكل،  این

بانک دولتی  7برای ارزیابی عملكرد  الگومین است. سسس برای اثبات اثربخشی آن، این جامع ماکس
بندی کامل پیشنهادی، به رتبه الگومنتخب در ایران به کار گرفته شده است و با استفاده از نتایج 

( و 9888یافته توسط چیانگ و تزنگ )های غیرخطی توسعهالگوواحدها پرداخته شده است. برخالف 
ی باشد و به مت یرهای کمكساده خطی می الگوپیشنهادی در این مقاله، یک  الگو(، 9887کو  و ژوو )

[. 69، 7باشد ]های قبلی میالگوتر از ادهبسیار کمتری نیاز دارد و همچنین حل آن نیز به مراتب س
روشن،  منطقباشد. کارگیری در مسائل بزرگ میترین روش برای بهمذکور، مناسب الگوبنابراین، 

و قدرت تفكیک باالی  الگو، خطی بودن و سادگی حل DEAهای استاندارد الگوقابلیت کاربرد در انواع 
دی در پیشنها الگوهای عمده رود. از دیگر قابلیتشمار میبهپیشنهادی  الگوترین مزایای آن، از مهم

ها( بر اساس نوع مساله است. بدین معنی ها و ورودیاین مقاله، قابلیت مدیریت مت یرها )وزن خروجی
 DEA هایالگواضافه کرد در حالی که  الگوهای جدیدی را به اقتضای مساله به توان محدودیتکه می

 متداول این قابلیت را ندارند. 
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