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  ارائه راهكارهاي منطـقي بـهبود
   به كمكها بانكعملكرد شعب 

  يافته تحليل ي تعميمها مدل
  هـا پـوششـي داده

  
  

 

 
   *محمدرضا عليرضائي
  ** محسن افشاريان
  *** وحيد تسليمي

  

  
ارزيابي عملكرد يك واحد تصميم گيرنده در تقابل با واحدهاي تصميم گيرنده ديگر، 

 بطور دقيق و منظم و با 1ها ي تحليل پوششي دادهها مدلين ارزيابي توسط فرآيندي رقابتي است كه ا

                                                 
 .  دانشگاه علم و صنعت ايران-دكتر محمدرضا عليرضائي؛ عضو هيأت علمي دانشكده رياضي. *

E. mail: mralirez@iust.ac.ir  
  .  دانشگاه علم و صنعت ايران-دانشجوي دكتري تحقيق در عمليات، دانشكده رياضي؛ محسن افشاريان. **

E. mail: afsharian@iust.ac.ir 
  .  دانشگاه علم و صنعت ايران-؛ كارشناس ارشد تحقيق در عمليات، دانشكده رياضيوحيد تسليمي. ***

E. mail: vtaslimit@yahoo.com       
1. Data Envelopment Analysis 
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گيرنده خاص و فاصله  اما وجود واحدهاي تصميم. شود  ميي، ارائهيپيشنهاد راهكارهاي بهبود در كارا
تواند، فضاي رقابتي ارزيابي را به انحصار در فرآيند ارزشگذاري  گيرنده مي زياد واحدهاي تصميم

اين انحصار، باعث ارائه راهكارهاي غير عملي و غير منطقي براي واحدهاي تحت بررسي . تبديل كند
ها  اي تحليل پوششي داده ي پايهها مدل و عدم ژرف نگري در استفاده از ،در حالت بكارگيري ناشيانه

  .شود مي
اي، روشي  ي پايهها مدل اين مقاله، بعد از بررسي چگونگي وجود مشكالت در ارزيابي 

ديد را بر مبناي لحاظ كردن نظرات كارشناسي در مدل و به منظور حل مشكالت مذكور ارائه ج
، تمامي مسائل شرح ها بانكدر ادامه، به دليل ظاهر شدن اينگونه نارسائيها در ارزيابي شعب . دهد مي

داده شده و همچنين مدل پيشنهادي را در يك مطالعه موردي از شعب يك بانك تجاري بكار 
  .گيرد مي

  
  

  :ها كليد واژه
ها، ارزيابي عملكرد   تحليل پوششي داده اي، ها، شعبه بانك، مدل ارزيابي اليه بانك
  ها، رقابت و انحصار  بانك
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  مقدمه
سسه، يكي از مهمترين اجزاي ؤارائه راهكارهاي صحيح، به منظور بهبود عملكرد يك م

، يكي از روشهاي )DEA (ها دهداتحليل پوششي . سسات استؤفرايند ارزيابي عملكرد م
در  .ست اسسات مشابه، بر اساس وروديها و خروجيهاؤگيري كارايي نسبي م معتبر در اندازه

سساتي با بهترين ؤريزي رياضي، مرزي متشكل از م ي برنامهها مدلاين روش، با استفاده از 
هكارهاي بهبود عملكرد ي براي ارزيابي و ارائه رامعيار ؛آيد و اين مرز  ميكارايي نسبي، بدست

ها، به دليل عدم استفاده از تابع توليد،  در تحليل پوششي داده. گيرد  ميسسات، قرارؤساير م
ي ها مدلشود و لذا  داوري از قبل بر روي موسسات مورد  بررسي اعمال نمي هيچگونه پيش

DEAنسبت به سسات، جايگاه خاصيؤ، به سبب استفاده از فرضيات كمتر در روند ارزيابي م 
  .اند ي مشابه پيدا كردهها مدل

، ) را ببينيد10 و 4، 2، 1مراجع (ها  با وجود قابليتهاي فراوان تحليل پوششي داده
، ناتواني آنها در تشخيص خطاي اندازه DEAاي  ي پايهها مدليكي از مشكالت اصلي در 

ها  مدلاز اين گونه به عبارت ديگر، در بعضي از شرايط، مرز كارايي بدست آمده . گيري است
در اين مقاله به دنبال بررسي . سسات، غير قابل قبول باشدؤ مبيشترتواند، براي ارزيابي  مي

، شرح DEAي ها مدلدقيق اينگونه مشكالت، راهكارهاي عملي و الگوي استفاده صحيح از 
  .شود  ميداده

سپس در .  معرفي خواهد شدها دادهي تحليل پوششي ها مدلدر اين مقاله ابتدا، 
در . شود  مي، باز و تشريحDEAاي  ي پايهها مدلبخش بعد، مشكالت استفاده نادرست از 

 هاي مختلف، معرفي سسات در اليهؤبخش بعد، يك مدل ارزيابي بر اساس طبقه بندي م
در بخش بعد، يك مطالعه موردي، از ارزيابي . شود  ميگردد و روش محاسباتي آن، ارائه مي

 ، بر اساس مشكالت،ي تجاري مورد بررسي قرارخواهد گرفت و نتايجها انكبعملكرد شعبات 
گيري از موارد ذكر   مقاله با نتيجه وشود  مي تحليل نيزطرح شده و همچنين مدل جايگزين

  .رسد  ميشده به اتمام
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  ها تحليل پوششي داده
ي ها مدلسسات مشابه در يك فضاي رقابتي با استفاده از ؤمدل ارزيابي عملكرد م

  . معرفي شد1»كوپر و رودز«، »چارنز«، توسط 1978ريزي رياضي، اولين بار در سال  برنامه
سپس در .  معروف شدCCRاين مدل كه بر اساس بازده به مقياس ثابت بود، به نام مدل 

، چارز و كوپر، براي حالت بازده به مقياس متغير 2»بنكر«، اين مدل توسط 1984سال 
)BCC (توسعه يافت  .  

در تبديل وروديها ) DMU (3نايي هر واحد تصميم گيرندها، ميزان توDEAي ها مدل
به عبارت . شود  مي ناميده4»كارايي«كند كه اين ميزان توانايي،   ميبه خروجيها را ارزيابي

 با توجه به جايگاه واحد هاي مورد بررسي، ابتدا مجموعه امكان ها مدلتر، در اينگونه  دقيق
آيد، سپس اين مجموعه مرز امكان توليد را   ميريزي خطي بدست هاي برنامه با روش5توليد

اين .  جايگاه، بهترين تبديل وروديها به خروجيهاستةاين مرز نشان دهند. سازد  ميمشخص
شود   ميسپس ارزيابي واحدها بر اساس فاصله آنها از اين مرز، انجام.  گويند6»كارا«مرز را مرز 

در ادامه، يك مدل . گيرد  ميرايي، بر مبناي نزديك شدن به مرز انجامو راهكارهاي بهبود كا
  .شود  مي، براي محاسبه كارايي شرح دادهDEAكلي از  

 s ورودي و m  واحد تصميم گيرنده موجود باشد كه هر يك شامل nفرض كنيم 
 Y خروجيها را با ×ns و ماتريس X  وروديها را با ×nmماتريس . خروجي هستند

 r ة نشان دهند،rjy ام و j امين ورودي واحد i ة نشان دهندijxهمچنين . دهيم  مينشان
 ام jي و خروجي واحد ، به ترتيب بردار ورودjy و jx بعالوه ؛ ام استjامين خروجي واحد 

  :لذا مدل محاسبه كارايي  با ماهيت ورودي عبارت است از. دهند را نشان مي
  

                                                 
1. Charnes , Cooper , Rhodes  
2. Banker 
3. Decision Making Unit  
4. Efficiency 
5. Production Possibility Set   
6. Efficient Frontier 



دي
صا

قت
ه ا

ام
شن

وه
 پژ

 

267

( )

1,2,...,nj,0v,0λ

δv.1δλδ

λyy

λxxz

:tosubject

zMinEFF

j

1
δ

n

1j
2j1

jjp

n

1j
jjpp

p

3

=≥≥

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+

≤

≥

=

∑

∑

∑

=

=

 

  
321در اين مدل كلي، سه پارامتر  ,δ,δδمعرفي شده است كه مقادير صفر يا يك  

  :به عبارت ديگر. كنند  ميگيرند و بازده به مقياسهاي مختلف را براي مدل ايجاد مي

)اگر  • ) ( )∇∇= ,0,,δ,δδ شود و بازده به مقياس   مي نامگذاريCCR، آنگاه مدل 321
  .ثابت دارد

)اگر  • ) ( )∇= 1,0,,δ,δδ شود و بازده به مقياس   مي نامگذاريBCC، آنگاه مدل 321
 .متغير دارد

)اگر  • ) ( )1,0,0,δ,δδ 321 شود و بازده به   مي نامگذاريCCR-BCC  مدل، آنگاه=
 .مقياس كاهشي دارد

)اگر  • ) ( )11,1,,δ,δδ 321 شود و بازده به   مي نامگذاريBCC-CCR، آنگاه مدل =
 .مقياس افزايشي دارد

  
  .توانند صفر يا يك باشند  مي∇در عبارات باال، مقادير 

شود  و در آن  ي ميك بار اجرا)  ام pواحد  (  DMUمدل معرفي شده، براي هر
EFFكارايي واحد  ، برابر با مقدارpگيرد،   ميبنابراين واحدي كه روي مرز توليد قرار.  ام است

در غير اين . است 1 شود و مقدار كارايي نسبت داده شده به آن برابر  ميكارا تشخيص داده
  . ابع هدف استصورت واحد مذكور ناكاراست و ميزان ناكارايي آن برابر مقدار بدست آمده از ت
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  ها گيري مدل خطاي اندازه
، استفاده نادرست از ها دادهيهاي مختلف تحليل پوششي يعليرغم قابليتها و توانا

يكي از علل اساسي در . تواند منجر به خطاهاي فاحشي در نتايج تحليل شود ي آن ميها مدل
ها  مدل ناشيانه اين  و همچنين بكار بردنDEAي ها مدلاينگونه موارد، عدم اطالع صحيح از 

، بايد از مالحظات محاسباتي و چگونگي مدلسازي در ها مدلهمچنين كاربران اين . باشد مي
ا در اين مقاله فرض شده است كه اينگونه ام. له، آگاه بوده و آنها را در نظر بگيرندئهر مس

ي جزئيات برا( ناشي از موارد ذكر شده نمي باشد ،مالحظات در نظر گرفته شده و خطاها
  ).نوشت مراجعه شود در قسمت پي 6 و 5به شمارة بيشتر 

اين شكل  . شود  مي توضيح داده)1(خطاهاي مورد بحث در اين مقاله با توجه به شكل 
 شامل يك ها دادهاين . ي واقعي از شعب يك بانك تجاري داده شده استها دادهبر اساس 

با .  در حالت خروجي محور است1»فارل«ورودي و دو خروجي است و مرز ارائه شده، مرز 
توجه به شكل، مشخص است كه مرز كاراي بدست آمده، توسط تنها يك واحد، ساخته شده 

در اين گونه موارد، در . لذا ارزيابي تمامي واحدهاي ديگر، متأثر از اين مرز خواهد بود. است
  : شود ارزيابي واحدها، دو مشكل اساسي ديده مي

واحدهاي زير مرز، متأثر از وروديها و خروجيهاي واحد يا  ارزيابي كارايي  .1
ت فاصله زياد واحدهاي روي مرز از واحد هاي زير اند و به علّ واحدهايي است كه مرز را ساخته

به عبارت ديگر يك يا چند واحد . دهد  مي جاي خود را به انحصار،مرز، رقابت بين واحدها
خروجي (كه حتي، ارزش يك عامل  ييتاجا. رسانند  ميكارا، سطح رقابت در ارزيابي را به صفر

 يعني حذف يك عامل، تأثيري در نتيجه ؛تواند توسط واحدهاي كارا از بين برود  مي)يا ورودي
 .ارزيابي نگذارد

 

                                                 
1. Farrel 
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   هاي خاص و پديده انحصارDMU مرز كارائي در حالت وجود .1شكل 

  
  
  
2. با . كند  ميحدهاي ناكارا بروزم، در ارائه راهكارهاي بهبود براي وا  مشكل دو

اين واحدها شود،   ميتوجه به مرز كاراي بدست آمده، در حالتي كه به واحد ناكارايي توصيه
د يا ن برابر افزايش دهپنجاهبراي رسيدن به كارايي، بايد خروجيهاي خود را به ميزان 

ست كامالً غيرعملي  برابر كاهش دهد، اين درخواپنجاهوروديهاي خود را به ميزان بيشتر از 
 .شوند  مياعتبار محسوب است و راهكارهايي از اين دست بي

،  بخش مطالعه موردي در )2( و )1(  پيوستبراي مالحظه مشكالت ارائه شده در
  . همين مقاله را ببينيد

مدل ارزيابي، به منظور رفع مشكالت ياد مورد رسد كه در   ميبنابراين، منطقي به نظر
  . ي شودشده، تجديد نظر
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  اي مدل ارزيابي اليه
با توجه به بخش قبل، مشكل اساسي در ارزيابي، به علّت وجود تعدادي واحد تصميم 

در حقيقت اين واحد ها فضاي رقابتي را به انحصار تبديل . شود گيرنده خاص پديدار مي
پردازند كه  اي به ارزيابي واحدهاي ديگر مي هاي پايه نمايند و در سايه اين انحصار، مدل مي

در اين بخش مدلي به منظور . نتيجه ارزيابي، ارائه راهكارهاي بهبود غير منطقي خواهد بود
  .رفع مشكالت مذكور ارائه و شرح داده خواهد شد

   
  طرح كلي مدل

، فرض بر اين است كه تمامي واحد هاي تصميم گيرنده در DEAهاي  در مدل
چند واحد تصميم گيرنده خاص در مدل ارزيابي اما هنگامي كه . شرايط رقابت كامل هستند

درحقيقت مرز توليد شده از چند واحد خاص، براي . رود وجود دارند، اين شرايط از بين مي
به منظور رفع اين مشكل، روشي به نام . شود بررسي عملكرد تمامي واحدها، به آنها تحميل مي

  .شود اي پيشنهاد مي ارزيابي اليه
استفاده از تنها يك مرز كارا، براي تمامي واحدها، از مرزهاي در اين روش به جاي 

هاي  به اين شكل كه ابتدا با مدل. شود متعدد در بررسي واحدهاي تصميم گيرنده استفاده مي
DEA ًاولين مرز كارا را شناسايي كرده و با حذف واحد يا واحدهاي سازندة اين مرز، مجددا ،

سازيم و با تكرار اين فرآيند در   كارايي را مشخص ميكنيم و دومين مرز مدل را اجرا مي
اين . بندي اوليه از واحد هاي تصميم گيرنده خواهيم رسيد تعدادي متناهي تكرار، به دسته

  .، براي چند تكرار آمده است)2(دسته بندي بر پايه مرز كارايي در شكل 
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  اي  مرزهاي كارا به صورت پايه.2شكل

  
، راهكارهاي بهبود براي واحدهاي تصميم گيرندة هر اليه،  به اي با دسته بندي اليه

پذيرد كه هر واحد تصميم گيرنده، راهكار بهبودش با توجه به موقعيت   مياين صورت انجام
  . شود  ميهاي باالتر اخذ هر واحد و بر اساس نظرات كارشناسي،  از اليه يا اليه

  
  شرح روش 

هايي  تمامي واحدهاي تحت ارزيابي در اليهبا توجه به توضيحات قبل، فرض كنيم 
  . باشدkKكنيم تعداد اليه ها نيز برابر  ميهمچنين فرض. فراز شده باشند  اِ)1(طبق جدول 
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  فراز واحدهاي تصميم گيرنده اِ.1 جدول

  
  

 به منظور ارائه راهكارهاي بهبود براي واحد تصميم گيرنده
),( ,1,1 pipip YXDMU . ، قرار گرفته است1i+Kكنيم، اين واحد در الية  مي، فرض=++

 براي ارزيابي اي اليهبه عنوان ) iKالية(بنابراين اگر با توجه به نظرات كارشناسي الية باالتر 
، در iKر گرفته دراين واحد را با واحدهاي قراكه  كافي است ؛اين واحد در نظر گرفته شود

 به ijY و ijXشود كه در آن   ميبا توجه به اين موضوع مدلي ارائه. نظر گرفته و ارزيابي كنيم
  : استiKترتيب بردار ورودي و خروجي واحدهاي روي الية 
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*با اجراي اين مدل 
jλ ها و *

pz و متغير هاي كمبود و مازاد *
IS و *

OSتعيين  
پس راهكار بهبود، براي اين واحد تصميم . اين جوابها، جواب بهينه مدل هستند. گردند مي

  :با گيرنده برابر است 
  

)Yλ,Xλ()S,YSX(z
i
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ij

*
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C

Layj;DMU
ij

*
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O1,pi

*
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*
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∈∈
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هاي  تواند از اليه  ميشايان ذكر است كه، الية انتخابي به منظور ارزيابي واحد مذكور

باالتري انتخاب شود و اين انتخاب با نظر كارشناسي و بر مبناي موقعيت هر واحد و شكل 
  .له متفاوت خواهد بودئمس

  

  يك مطالعه موردي
ين مدل جايگزين  و همچن سوممشكالت طرح شده در بخشمنظور تشريح  در ادامه به

شود   مي شعب يك بانك تجاري انجام79هايي از  ، تحليلي روي دادهارائه شده در بخش چهارم
. است) 2004 (1 برگرفته از مقاله صولتي و پراديها دادهاين ).  در پيوست2ي جدول ها داده(

وروديها بيانگر كارمندان تمام وقت ها شامل سه ورودي و چهار خروجي است، كه  داده
رهن، وام، اوراق بهادار و : بخشهاي مختلف يك شعبة بانك و خروجيها برابر خدماتي از قبيل

در اين قسمت با تبادل نظر با كارشناسان و همچنين جمع آوري نظرات . خدمات ويژه است
ريتي نيز در مدل ، نظرات مديها بانكت اهميت داشتن مسير بهبود مديران شعب و به علّ

اعمال شده است كه اين نظرات درحقيقت اهميت وروديها را نسبت به هم و همچنين اهميت 
  : اند صورت وزنهايي به شرح زير آمدهه دهد كه ب  مينشانيكديگر خروجيها را در تقابل با 

  
  وزن نسبي وروديها •

  . درصد20 درصد و ورودي سوم 30 درصد، ورودي دوم 50ورودي اول 
                                                 
1. Sowlati , Paradi 
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   نسبي خروجيهاوزن •
  . درصد10 درصد و خروجي دوم 30خروجي اول، سوم و چهارم 

ها، حداقل و حداكثر در هر ورودي يا خروجي، به همراه  به منظور بررسي دقيق تر داده
توان به  از بررسي اين جدول، مي. ميانگين و انحراف استاندارد آنها در جدول داده شده است

وجيها پي برد و اين مهم، نشان از وجود واحدهايي خاص در مدل فاصله زياد در وروديها و خر
  .  ارزيابي دارد

  
  ها از نقطه نظر دامنه تغييرات وضعيت كالن داده. 3جدول

 انحراف استاندارد ميانگين حداكثر حداقل 

     ورودي

1 0.76 49.52 8.83 8.89 

2 0 40.93 2.67 6.01 

3 0 7.21 0.35 1.04 

     خروجي

1 6 1090 278 212.22 

2 11 429 67.91 67.91 

3 0 308 54.42 55.62 

4 0 137 6.48 16.83 

  
ها در حالت بازده به مقياس متغير  اي تحليل پوششي داده در اين بخش مدل پايه

ورودي محور، به منظور ارزيابي عملكرد واحدها و همچنين بررسي راهكارهاي بهبود، روي 
 مربوط به مقداركارايي تخصيص داده شده به 1، نتايج)4(در جدول . ها بكار گرفته شد داده

با توجه به نتايج اين جدول، تعداد واحدهاي كاراي تشخيص داده شده . واحدها آمده است

                                                 
  ).[8]. ( انجام شده استGamsافزار  تمامي محاسبات با نرم. 1
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كنند و مابقي واحدها  اي، اين واحدها، مرز كارا را معين مي لذا در مدل پايه.  است8برابر 
همچنين راهكارهاي بهبود بر اساس اين مرز ارائه شوند و  نسبت به اين مرز سنجيده مي

  .شود مي
  

  مقدار كارايي شعب. 4جدول 
 كارايي واحد كارايي واحد كارايي واحد كارايي واحد

1 1.00 21 0.52 41 0.37 61 0.47 
2 0.31 22 0.44 42 0.77 62 0.87 
3 0.60 23 1.00 43 0.68 63 0.95 
4 0.81 24 0.97 44 0.44 64 0.48 
5 0.46 25 0.70 45 0.38 65 0.88 
6 0.25 26 0.74 46 0.55 66 0.58 
7 0.48 27 0.59 47 0.54 67 0.31 
8 0.38 28 0.57 48 0.41 68 0.77 
9 0.45 29 0.86 49 1.00 69 0.95 
10 0.26 30 0.73 50 0.56 70 0.84 
11 0.33 31 0.59 51 0.92 71 0.76 
12 0.50 32 0.80 52 0.61 72 0.73 
13 0.51 33 0.71 53 0.84 73 0.86 
14 0.71 34 1.00 54 1.00 74 0.93 
15 0.82 35 0.58 55 1.00 75 0.37 
16 0.37 36 1.00 56 0.29 76 0.53 
17 0.31 37 0.35 57 0.56 77 0.97 
18 0.38 38 0.33 58 0.40 78 0.60 
19 0.85 39 0.97 59 1.00 79 0.47 
20 0.38 40 0.50 60 0.50   

  
، با كمي دقت در وروديها و خروجيهاي واحدهاي كارا )4( و )3(با توجه به جدولهاي 

 مثال رايب. توان به فاصله زياد واحدهاي كارا از واحدهاي ديگر پي برد و مابقي واحدها، مي
) واحد ناكارا (17 شعبه و) واحد خاص (23ست به اختالف خروجيها و وروديهاي شعبه  اكافي

به همين صورت . م، بنابراين به وضوح فاصله اين دو شعبه مشخص خواهد شدييتوجه نما
راحتي قابل بررسي است، لذا مشكالت شرح ه  شعبه خاص از ديگر شعب بانك بهشتفاصله 
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بنابراين براي روشن شدن موضوع، خروجي . اينجا قابل طرح است ، درسومداده شده در بخش 
داده شده نشان  )5( در غياب يك عامل، در جدول دوم از تحليل حذف شده است و نتايج

شويم كه، حذف اين عامل تأثير خاصي در ارزيابي   مي متوجه)5(و )4(با مقايسه جداول . است
در حقيقت واحدهاي روي مرز، توانسته اند، تأثير اين عامل را . عملكرد واحد ها نداشته است
  )  ارائه شد3كل اولي است كه در بخش اين همان مش. ( در ارزيابي واحدها از بين ببرند

   
   مقدار كارائي شعب با حذف خروجي دوم.5جدول 

 كارايي واحد كارايي واحد كارايي واحد كارايي واحد

1 1.00 21 0.51 41 0.37 61 0.47 

2 0.30 22 0.44 42 0.77 62 0.87 

3 0.59 23 1.00 43 0.68 63 0.95 

4 0.79 24 0.98 44 0.44 64 0.48 

5 0.45 25 0.70 45 0.38 65 0.87 

6 0.25 26 0.74 46 0.55 66 0.57 

7 0.48 27 0.59 47 0.54 67 0.31 

8 0.38 28 0.57 48 0.41 68 0.77 

9 0.45 29 0.86 49 1.00 69 0.95 

10 0.26 30 0.73 50 0.56 70 0.85 

11 0.33 31 0.59 51 0.92 71 0.76 

12 0.50 32 0.80 52 0.60 72 0.73 

13 0.51 33 0.70 53 0.84 73 0.86 

14 0.71 34 1.00 54 1.00 74 0.93 

15 0.82 35 0.58 55 1.00 75 0.37 

16 0.37 36 1.00 56 0.29 76 0.52 

17 0.31 37 0.35 57 0.56 77 0.97 

18 0.38 38 0.33 58 0.40 78 0.59 

19 0.85 39 0.96 59 1.00 79 0.47 

20 0.38 40 0.50 60 0.50   
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مقاله مطرح شد، مربوط به راهكارهاي غير عملي و خش دوم مشكل ديگري كه در ب
، راهكارهاي بهبود تمام واحدهي )6(جدول . غير منطقي، براي واحد هاي تصميم گيرنده بود

  بكار گرفته شده در اين DEAشايان ذكر است كه، مدل . دهد  ميتصميم گيرنده را نشان
ه است، لذا راهكارهاي بهبود، به وسيله تغيير در وروديها از سوي قسمت، ورودي محور بود
در اين جدول تمامي واحدها، با مقدار كارايي و همچنين وروديهاي . مدل پيشنهاد شده است
هاي اصلي در جدول  با توجه به اين جدول و مقايسه آن با نهاده. پيشنهادي، داده شده اند

   مثال واحدهايرايب.  واحدها كامالً مشخص استشتربي، راهكارهاي غير منطقي براي )2(
 درصد از وروديهاي خود را 50بايد براي كارا شدن، بيش از ...  و 48 ، 47 ، 38 ، 30 ، 10

كاهش دهند و از آنجا كه نهاده ها كارامندان بخشهاي مختلف هر بانك هستند، اين موضوع 
لذا اين درصد از كاهش كامالً . تبه معناي تعديل نيروي كار، با اين حجم از كاهش اس

  ) ارائه شد 3اين همان مشكل دوم است كه در بخش .( غيرمنطقي است
  

 DEA اي پايه مسير بهبود شعب بانك بر اساس نتايج مدل .6جدول 
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 بكار ها داده ارائه شد، روي همين چهارماي را كه در بخش   مدل اليه،در ادامه
اي داراي دو قسمت  اي آمد، مدل اليه ت مربوط به مدل اليههمانطوريكه در توضيحا. گيريم مي

هاي مختلف  و قسمت دوم ارائه  گيرنده در اليه هاي تصميمواحدفراز قسمت اول شامل اِ. است
هاي  بندي واحدها در اليه نتايج قسمت اول كه مربوط به تقسيم. راهكارهاي بهبود است

 پانزده  بانك تجاري در 79به اين جدول، با توجه .  آمده است)7(مختلف است، در جدول 
  .اند اليه قرار گرفته

  
   دسته بندي شعب در قالب اليه هاي مختلف.7جدول

  59 55 54 49 34 36 23 1 1اليه 

 77 74 71 70 69 65 39 24 5 2اليه 

    75 63 62 51 44 30 3اليه 

 73 72 42 35 29 19 15 4 3 4اليه 

     76 57 53 45 32 5اليه 

    68 50 33 26 25 17 6اليه 

     67 60 43 28 14 7اليه 

    56 52 47 46 31 20 8اليه 

     78 66 64 16 7 9اليه 

     41 27 22 13 12 10اليه 

     79 40 21 9 8 11اليه 

       61 48 37 12اليه 

       58 18 11 13اليه 

       38 10 2 14اليه 

         6 15اليه 
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براي ارائه راهكارهاي بهبود، با توجه به موقعيت و مشخصات هر اليه و با در نظر 
  مثال؛ براينيمكتوانيم الية بهبود را براي هر واحد مشخص   ميگرفتن نظرات كارشناسان،

در اين . وريمآ را بدست 14خواهيم راهكارهاي بهبود واحدهاي قرار گرفته شده در اليه  مي
كنيم با در در نظر گرفتن نظر   ميميم گيرنده وجود دارد، لذا فرضاليه سه واحد تص

. انتخاب شود) يك اليه باالتر (13 مثال، اليه بهبود براي اين سه واحد، اليه راي ب؛كارشناسي
، همراه با وروديهاي DEAاي  اي و مدل پايه نتايج از راهكارهاي بهبود با استفاده از مدل اليه

  . آمده است)8(ه، در جدول اصلي، به منظور مقايس
  

  اي اي و مدل اليه مقايسه مسيرهاي بهبود شعب در مدل پايه. 8جدول 
 3ورودي  2ورودي  1ورودي  واحد

    اي مدل اليه

2 7.56 1.12 0.08 

10 7.81 4.12 0.00 

38 6.19 0.96 0.00 

    اي مدل پايه

2 2.77 0.41 0.03 

10 2.62 1.39 0.00 

38 2.46 0.38 0.00 

    هاي اصلي داده

2 7.54 1.17 0.00 

10 9.96 5.26 0.00 

38 9.02 1.34 0.10 
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با مقايسه نتايج راهكارهاي بهبود، به منطقي بودن كاهش در نهاده ها، در روش 
 به 96/9 بايد از اي اليه، ورودي اول در مدل 10 مثال براي واحد رايب. بريم  مياي پي اليه
 كاهش يابد و يا با 62/2 اين مقدار بايد به اي پايه صورتي كه در مدل  كاهش يابد، در81/7

اي   كاهش يابد، در حاليكه مدل پايه12/4 بايد به 26/5، ورودي دوم از اي اليهتوجه به مدل 
  ! داند  مي39/1مقدار مطلوب را 

 به همين صورت براي وروديهاي ديگر و واحدهاي ديگر، اين مهم قابل مقايسه و 
 انتظارات منطقي تري را از هر واحد، به منظور كاراشدن اي اليهبنابراين مدل . ي استبررس
تواند يك واحد را براي رسيدن به   ميلذا اين روش با ارائه راهكار منطقي تر،. نمايد  ميطلب

  .ي، ترقيب نمايديسطحي منطقي و عملي از كارا
  

  گيري نتيجه
واحدهاي تصميم گيرنده خاص، تعداد زياد ت وجود در اين مقاله مشكالتي كه به علّ

دهد، مورد بررسي قرار گرفت و اثر اين   ميواحد ها و همچنين فاصله زياد آنها از يكديگر، رخ
در ادامه به منظور . ، مورد تحليل قرار گرفتاي پايهي ها مدلمشكالت در نتايج غير منطقي 

گيرنده،   افراز واحدهاي تصميماين مدل با.  ارائه گرديداي اليهحل اين مشكالت، مدل 
پذيري و رقابت ميان  دهد، و ويژگي اصلي اين مدل، حفظ مقايسه  ميراهكارهاي بهبود را ارائه

  .واحدها است
ي تجاري، در بخش آخر ها بانكبا توجه به وجود مشكالت مذكور در ارزيابي شعبات 

 كه نتايج بر اساس . شعبه از يك بانك تجاري انجام گرفت79اي روي  مقاله، مطالعه
دهد كه   مينتايج اين مقايسه نشان. اي، داده شد  و مدل اليهاي پايهراهكارهاي بهبود مدل 
 به دليل استفاده از نظرات كارشناسي در روند بهبود، بسيار اي اليهراهكار بهبود در مدل 

  .مشابه باشدتواند، جايگزين مطمئني در موقعيتهاي   ميلذا اين مدل. تر و عملي است منطقي
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  :ها تسپيو
  

   شعبه بانك79ها با سه ورودي و چهار خروجي از  داده. 2جدول 
1ورودي  شعبه 2ورودي   3ورودي   1خروجي   2خروجي   3خروجي   4خروجي   

1 45.34 40.93 5.09 263 137 935 429 
2 9.02 1.34 0.1 42 6 176 32 
3 26.12 8.24 1.01 130 20 679 101 
4 10.94 4.87 1.03 134 37 437 80 
5 49.52 32.28 7.21 308 46 726 227 
6 10.82 1.09 0 27 2 181 36 
7 11.52 1.98 0 44 5 337 47 
8 8.11 3.91 0 34 1 245 33 
9 5.08 0 0 20 2 142 40 

10 9.96 5.26 0 29 2 202 49 
11 9.86 1.01 0 67 10 161 52 
12 7.49 1 0 34 0 249 36 
13 4 1.58 0 42 2 159 17 
14 5.78 1.52 0.26 85 1 196 78 
15 4.87 1.05 0 52 4 237 52 
16 2.93 1.97 0 6 2 127 18 
17 3.34 0 0 9 5 60 31 
18 5.99 0.97 0 61 0 133 24 
19 6.61 0.87 0.79 28 0 375 37 
20 2.96 1.58 0 21 2 103 23 
21 5.3 0 0 25 4 168 38 
22 9.84 5.02 0 55 1 301 50 
23 16.06 1.99 0.67 143 7 551 187 
24 25.06 7.76 0.05 151 13 808 211 
25 5.31 1.06 0.06 35 3 250 40 
26 6.46 1.59 0 37 3 323 35 
27 4.4 0.91 0.33 28 2 178 42 
28 3.63 0 1.23 21 1 161 24 
29 6.16 0.75 0 34 6 227 142 
30 29.22 6.66 1.29 135 13 760 161 
31 8.46 0.67 0.87 48 1 293 50 
32 4.87 2.65 0.35 41 6 313 30 
33 10.69 3.17 0 93 3 393 77 
34 3.87 0 0 34 1 227 47 
35 2.69 0.45 0 22 0 112 30 
36 7.65 0.52 0 119 8 366 41 
37 4.81 1.05 0 16 2 142 18 
38 7.54 1.17 0 29 1 164 36 
39 17.11 5.86 0 93 24 684 162 
40 5.91 0.66 0 40 3 177 42 
41 4.24 1.08 0 21 0 107 42 
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1ورودي  شعبه 2ورودي   3ورودي   1خروجي   2خروجي   3خروجي   4خروجي   

42 3.67 0 0 55 2 162 22 
43 8.33 2.39 0 54 4 347 53 
44 2.21 0.06 0 5 0 74 13 
45 3 0 0 18 1 77 21 
46 3.71 1.17 0.12 12 2 148 52 
47 10.1 3.53 0.64 76 7 329 54 
48 7.79 2.33 0.09 39 1 207 55 
49 1 0.42 0 6 1 62 65 
50 3.2 0.97 0 13 1 140 39 
51 12.05 0.9 0.08 69 2 410 186 
52 4.55 0.17 0.73 36 5 171 42 
53 9.42 1.88 1 59 3 420 97 
54 0.76 0 0 1 4 31 23 
55 7.95 1.45 0 52 2 432 77 
56 3.52 0.4 0 12 2 57 39 
57 3 0 0 8 1 134 20 
58 6.22 0.95 0 37 0 135 59 
59 35.35 11.8 2.07 214 27 1090 225 
60 14.77 2.66 0.01 36 9 425 73 
61 6.12 0 0.14 28 1 176 38 
62 3.81 0.02 0 49 1 180 42 
63 10.46 0.68 0 73 0 461 83 
64 3.72 1.22 0 33 1 136 23 
65 2 1 0 18 5 157 26 
66 5.42 0.63 0 42 2 199 31 
67 3.03 0.95 0 14 1 79 16 
68 7.75 1.81 0 39 2 369 56 
69 4.53 1.66 0 19 1 337 25 
70 1 0 0 2 1 31 36 
71 1.25 0 0.33 0 1 38 64 
72 15.79 2.44 1 120 10 464 127 
73 9.83 1.95 0.09 118 1 359 109 
74 7.97 0.12 0.03 60 1 301 142 
75 2 0.1 0 1 1 6 11 
76 20.42 10.19 0.83 107 16 408 238 
77 9.75 1.76 0 47 3 511 63 
78 5.04 0 0.03 31 3 189 30 
79 7.17 0.95 0 40 1 207 43 

 
  
  
 


