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طراحي يك مدل تحليل پوششي دادههاي شبكهاي غيرشعاعي جهت
ارزيابي عملكرد
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(تاریخ دریافت - 68/1/18:تاریخ بازنگری - 68/2/8:تاریخ پذیرش)68/4/11:

چكيده
ارزیابی عملکرد از ضروریات هر سازمانی به منظور برنامهریزی و کنترل است .ارزیابی
بانكها عملکردشان مستقیم و غیرمستقیم روی کیفیت زندگی افراد تاثیر میگذارد ،عمدتا
با مدلهای تحلیل پوششی دادهها انجام میگیرد .بانكها همانند بسیاری از سازمانها دارای
یك ساختار شبکهای دومرحلهای هستند .از آنجا که مدلهای سنتی تحلیل پوششی دادهها
به دلیل عدم توجه به ساختار داخلی و دیدگاه جعبه سیاه از ارزیابی چنین ساختاری ناتوان
هستند و نمیتوانند منبع عدم کارایی را به خوبی مشخص کنند ،در این تحقیق ابتدا یك
مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای شعاعی و سپس بر مبنای ایده راسل یك مدل
غیرشعاعی توسعه داده شد .در مرحله بعد از مدل غیرشعاعی ارائه شده در یك مطالعه
کاربردی و تجربی جهت ارزیابی ساختار دومرحلهای  21بانك شامل مرحله جمعآوری
سپرده و مرحله سوداوری استفاده شد .همچنین ریسك فعالیتهای بانکی با در نظر گرفتن
اقساط معوقه به عنوان خروجی نامطلوب مورد توجه قرار گرفت .نتایج کارایی مراحل و
شبکه نشان میدهد که مدل مقاله ،ارزیابی بهتری از عملکرد بانكها ارائه میکند و منبع
عدم کارایی را بهتر مشخص میکند .مدلهای ارائهشده را میتوان به ساختارها و
کاربردهای دیگر نیز توسعه داد.
واژههاي کليدي :ارزیابی عملکرد ،تحلیل پوششی دادههای شبکهای ،مدلهای
غیرشعاعی ،بانكها
.1
.3
.2
.4
.5

استاد گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
دانشیار گروه ریاضی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات ،تهران
استادیار گروه ریاضی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحدتهران شمال ،تهران
استادیارگروه مدیریت ،دانشگاه ولی عصر رفسنجان ،کرمان
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مقدمه
صنعت بانكداری به عنوان یکی از پایههای تاثیرگذار در اقتصاد هر کشوری نقشی
حیاتی دارد(محمدیان و امین .)1268،کیفیت خدمات ارائه شده بوسیله بانكها نه تنها اثرات
قابل توجهی روی رشد اقتصادی یك کشور دارد ،بلکه هر جنبهای از زندگی روزانه مردم را
تحت تاثیر قرار میدهد .به همین دلیل ارزیابی کارایی و عملکرد بانكها توجه تعداد زیادی
از محققین دانشگاهی را به خود جلب کرده است .با توجه به اینکه فرایند تولید بانك شامل
ورودیها و خروجیهای چندگانه میشود ،اغلب مطالعات کارایی بانك ،تحلیل پوششی
دادهها ( )DEA1را جهت ارزیابی به کار میبرند .به گونهای که بیشترین مقاالت کاربردی
تحلیل پوششی داده ها در صنعت بانکداری و مالی انجام شده است و جزء کاربردهایی است
که بیشترین رشد را داشتهاند و واژههای بانك و بانكداری در کنار کلماتی مانند ،DEA
کارایی LP ،DMU3 ،و  ORجزء پرکاربردترین کلیدواژههای تحلیل پوششی دادهها شناخته
شدند (امروزی نژاد و دیگران( ،)3116لیو و دیگران( ،)3112کفاش و مارا ( .))3118تحلیل
پوششی داده ها که یك تکنیك غیرپارامتریك است هیچ محدودیتی روی شکل تابع روابط
بین ورودیها و خروجیها ندارد .این ویژگی متدهای غیرپارامتریك برای موسسات مالی
مناسب است چرا که تابع تولید خوب تعریف شدهای ندارند (هولود و لوییس.)3111،
همچنین با توجه به اینکه در دیدگاه نوین ارزیابی عملکرد ،تمرکز اصلی بر رشد ،توسعه و
بهبود ظرفیت ارزیابیشونده است (آذر و سپهری ،)1261،تحلیل پوششی دادهها با معرفی
الگو برای واحدهای ناکارا زمینه برای بهبود عملکرد آنها را فراهم میکند.
اغلب مطالعات ارزیابی بانك ،از مدلهای سنتی تحلیل پوششی دادهها استفاده کردند .در
مدلهای سنتی ،واحدهای تصمیمگیرنده (DMUها) به عنوان جعبههای سیاه در نظر گرفته
میشوند و فقط ورودیها و خروجیهای آنها در ارزیابی لحاظ میشود و به ساختار داخلی آنها
توجه نمیشود و هیچ فرضی در رابطه با فعالیتهای داخلی یك واحد در نظر نمیگیرند ،بنابراین
برای واحدهای ناکارا منبع عدم کارایی مشخص نمیشود .در یك واحد معموال ورودیها قبل از
اینکه خروجی شوند از چندین فرایند عبور میکنند ،در مدلهای سنتی که  DMUرا به عنوان
یك کل واحد ،بدون توجه به تعامل فرایندهایش در نظر میگیرند ،ممکن است واحدی کارا
شود در حالی که اجزا و فرایندهایش کارا نباشد (کائو و هوانگ ،3111کائو .)3116a،جهت رفع
1. Data Envelopment Analysis
2. Decision Making Unit
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عیب مدلهای سنتی ،مدلهای تحلیل پوششی دادههای شبکهای ( )NDEA1توسعه پیدا کردند .از
آنجا که عملکرد بانكها همانند بسیاری از سازمانها یك فرایند چندمرحلهای است و مدلهای
سنتی به دلیل دیدگاه جعبه سیاه به این مراحل در ارزیابی توجه نمیکنند ،بنابراین نمیتوانستند
ارزیابی جامعی از عملکرد بانكها داشته باشند .بنابراین ضروری است که از مدلهای تحلیل
پوششی دادههای شبکهای جهت ارزیابی بانك استفاده شود.
عالوه بر ضعف مدلهای سنتی یکی دیگر از دالیلی که ضرورت استفاده از مدلهای شبکهای
را در ارزیابی بانك میرساند ،بحث تعیین ورودیها و خروجیها است .دو رویکرد جهت تعیین
ورودیها و خروجیهای بانك وجود دارد :رویکرد تولید و رویکرد واسطهای .در رویکرد تولید
سپردهها خروجی و در رویکرد واسطهای سپردهها ورودی هستند .هیچ یك از رویکردها نسبت
به دیگری برتری ندارد و محققان از یکی از این رویکردها استفاده میکنند و این امر منجر به
عدم سازگاری در تخمین کارایی در میان مطالعات شده است .بانکی که سپرده بیشتر دارد به
عنوان عدم کارا در رویکرد واسط مالی شناخته میشود ،اما ممکن است به عنوان کارا تحت
رویکرد تولید ارزیابی شود (لو ،3112هولود لویس .)3111در حالی که با درنظرگرفتن ساختار
شبکه برای بانك میتوان این معضل را حل کرد ،در دیدگاه شبکه سپردهها خروجی یك مرحله
ورودی مرحله دیگر هستند و درواقع سپردهها نقش دوگانه دارند.
محققان مختلفی به توسعه مدلهای شبکهای برای بانك پرداختهاند ،اما برخالف
مدلهای سنتی ،مدلهای تحلیل پوششی دادههای شبکهای یك فرم استاندارد

ندارند(کائوa،

 )3116و مدل آنها بستگی به ساختار واحد ،نحوه ارتباط اجزا و نوع ورودیها و خروجیها
دارد .از طرف دیگر حتی با وجود ساختار مشابه ممکن است چند مدل شبکهای متفاوت
برای یك ساختار خاص ارائه شود و مدلی که قدرت تمایز و تفکیك بیشتری داشته باشد
مدل قویتری است(کائو ،3116bلیو و لو .)3113در این تحقیق با تعیین و درنظر گرفتن
ساختار بانك ،یك مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای غیرشعاعی جدید توسعه و سپس
از آن مدل در یك مطالعه تجربی جهت ارزیابی بانكها استفاده شد.

ارزيابي بانك
کاربردهای گوناگون تحلیل پوششی دادهها از زمان ارائه آن ،در ادبیات تحقیق ارزیابی
1. Network DEA
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بانك به چشم میخورد .برای مثال ،شرمن و گلد ( )1665از آن جهت ارزیابی عملکرد
شعبههای بانك در امریکا استفاده کردند .واسیلوگلو و گیوکاس ( ،)1661اورال و یوالالن
( )1661و شرمن و الدینو ( )1665به ترتیب کارایی شعب بانك در یونان ،ترکیه و امریکا را با
تحلیل پوششی دادهها بررسی کردند .بار و دیگران ( )1664 ،1662شکست بانكهای
امریکایی در دوره  1984-1988را بررسی کردند .برگر و هامفری ( )1661مروری روی 121
مطالعه موسسات مالی انجام دادند .عالوه بر مطالعات ذکرشده در دهههای قبل،
اوکیران( ،)3116هو و وو ( ،)3116شاهوان و حسن ( ،)3112یانگ و موریتا ( ،)3112کائو و
لیو( ،)3114سیلوا و دیگران( )3118و سوفیان و کامارودین( )3111از جمله محققانی هستند
که در سالهای اخیر به ارزیابی عملکرد بانك با استفاده از تحلیل پوششی دادهها پرداختهاند.
تحقیقات ذکرشده عمدتا فقط به ارزیابی کارایی سوداوری با استفاده از مدلهای سنتی
پرداختند .سیفورد و زو ( )1666عملکرد  55بانك تجاری امریکا را با یك فرایند دو مرحلهای
(سوداوری و بازاریابی) بررسی کردند .آنها از مدلهای سنتی به شکل مستقل و جداگانه
جهت محاسبه کارایی سوداوری ،بازاریابی و کارایی کل استفاده کردند و به این نتیجه رسیدند
که بانك های بزرگ عملکرد بهتری در سوداوری دارند ،در حالی که بانكهای کوچکتر در
بازاریابی بهتر عمل میکنند .لو ( )3112از مدل سیفورد و زو جهت ارزیابی عملکرد بانكهای
بیشتری ( 345بانك بزرگ در امریکا) استفاده کرد ،بنابراین عمومیت نتایجشان از کار سیفورد
و زو بیشتر است .همچنین آنها رابطه بین محل جغرافیایی و کارایی بانك و رابطه بین
ورشکستگی بانك و کارایی را نیز بررسی کردند .آنها بیان کردند که مشکل عدم کارایی در
بانكهای بزرگ ،سطح پایین کارایی بازاریابی به جای کارایی سودآوری است ،بنابراین خط-
مشیگذاران باید از این یافته آگاه باشند و در نتیجه تصمیماتی را جهت ارتقاء بازاریابی به جای
تاکید صرف بر کارایی سوداوری برای بانكهای بزرگ بگیرند .علی رغم اینکه سیفورد و زو
( )1666و لو ( )3112نسبت به کارهای قبلی ارزیابی بانك دیدگاه بهتری اتخاذ کردند و
رویکرد جعبه سیاه را کنار گذاشتند ،اما مدل آنها ارتباط مراحل با یکدیگر را در نظر
نمیگرفت و از مدلهای مستقل جهت ارزیابی هر مرحله استفاده کردند.
کوک و دیگران ( )3111با تفکیك عملکرد بانك به دو مرحله فروش و خدمات که
شامل ورودیهای مشترک برای دو مرحله میشد مدلی را جهت ارزیابی کارایی آن ارائه
کردند .جهانشاهلو و دیگران ( )3114با توسعه مدل کوک به ارزیابی عملکرد  21شعبه بانك
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در هشت شهر ایران پرداختند .ساختار آنها برای بانك همانند کوک و دیگران ()3111
شامل فروش و خدمات بود اما دو مرحله عالوه بر ورودیهای مشترک ،خروجیهای
مشترکی نیز داشتند .لیانگ و دیگران ( )3116با استفاده از تحلیل پوششی دادهها و تئوری
بازیها به ارزیابی فرایندهای دو مرحلهای پرداختند و از ساختار و دادههای مقاله سیفورد و
زو ( )1666جهت ارزیابی بانك استفاده کردند .هولود و لویس ( )3111یك مدل شبکهای
غیرمداری مبتنی بر کار لویس ( )3111توسعه دادند ،اما آنها در مدلشان بانك مرجع را
مجبور می کنند تا میزان یکسانی سپرده را همانند بانك تحت بررسی داشته باشد ،به عبارت
دیگر این سوال را مطرح میکنند که با میزان مشخصی از سپردهها ،تا چه سطحی یك بانك
میتواند ورودیهایش را کاهش دهد و خروجیهایش را افزایش دهد؟ عیب دیگر مدل
آن ها این است که کارایی را برای هر مرحله به صورت جداگانه بدست نمیآورد .لین و
چیو ( )3112از روش تحلیل اجزا مستقل و تحلیل پوششی دادههای شبکهای جهت ارزیابی
عملکرد چهار بعد بانكهای برتر تایوان استفاده کردند .فوکویاما و وبر( ،)3111فوکویاما و
ماتوسك ( )3118و لوزانو ( )3118نیز از یك مدل تحلیل پوششی دادههای شبکهای مبتنی بر
متغیرهای کمبود جهت ارزیابی عملکرد بانكها استفاده کردند .کائو و هوانگ ( )3111اثر
تکنولوژی اطالعات روی عملکرد بانك را با استفاده از یك مدل شبکهای بررسی کردند،
آن ها بیان کردند که اطالعات بیشتر درباره منبع عدم کارایی بوسیله مدل شبکهای به نسبت
سایر روشها بدست میآید .جدول  1خالصهای از مقاالت ارزیابی بانك با مدلهای
شبکهای و ورودیها و خروجیهای آنها را نشان میدهد.
جدول :1مطالعات ارزيابي بانک با مدلهاي شبکهاي

محقق(سال)

ساختار بانك

سیفورد و
زو()1666

3مرحلهای
متوالی

کوک و
دیگران ()3111

3مرحلهای
موازی با ورودی
مشترک

وروديها
کارکنان
داراییها
سهام
کارکنان خدماتی
کارکنان فروش
کارکنان پشتیبانی
سایر کارکنان

ميانيها

خروجيها

درامدها
سود

ارزش بازار
ROI
EPS

-

سپردهها
انتقاالت بین
حسابها
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جهانشاهلو و
دیگران()3114

3مرحلهای
متوالی با ورودی
و خروجی
مشترک

چن و
زو()3114

3مرحلهای
متوالی

چن و
دیگران()3118

3مرحلهای
متوالی با ورودی
مشترک

تسوالس()3111

3مرحلهای
متوالی

ژا و
لیانگ()3111

3مرحلهای
متوالی

کائو و
هوانگ()3111

3مرحلهای با
ورودی مشترک

هولود و
لویس()3111

3مرحلهای
متوالی

یانگ و
لیو()3113

3مرحلهای
متوالی

جاللی نائینی و
دیگران()3112

شبکه 2بخشی

اکتر()3112

3مرحلهای
متوالی

ماتیوس()3112

2مرحلهای

تعداد نیروی انسانی
تعداد ترمینالهای
کامپیوتر
فضا(مترمربع)
داراییهای ثابت
کارکنان
سرمایهگذاری IT
داراییهای ثابت
کارکنان
سرمایهگذاری IT
هزینههای پرسنل
هزینههای اجاره
دیگر هزینههای
عملیاتی
کارکنان
داراییها
سهام
داراییهای ثابت
کارکنان
سرمایهگذاری IT
داراییهای ثابت
کارکنان

میزان وامها
میزان پاداشها

سپردهها

سپردهها

سپردهها
رضایت
مشتریان
سود
درصد وامهای
برگشتی
سود
درصد وامهای
برگشتی

درامد بهرهای
وام
کارمزد و
دیگردرامدها

سود خالص

درامدها
سودها

ارزش بازار
ROI
EPS

سپردهها
سپردهها

سود
درصد وامهای
برگشتی
وامها
درامدها

هزینه پرسنل
هزینه عملیاتی
هزینه بهره

سپردهها

درامد بهرهای
درامد تبادالت

تعداد کارکنان
داراییها

درامدهای
عملیاتی
سپردهها

وامهای برگشتی

نیروی انسانی
سرمایه فیزیکی
سهام
هزینههای عملیاتی

سپردهها

وامها
سرمایهگذاریها

هزینههای پرسنل

درامدهای
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متوالی

داراییهای ثابت
سپردهها
وامهای عملنکرده
داراییهای ثابت
هزینههای عملیاتی
هزینههای سهام

هزینههای بهرهای
تعداد شعب

بهرهای
درامدهای
غیربهرهای

سپردهها
وامهای برگشتی

سود
درامد

سپردهها

درامدهای
غیربهرهای
درامدهای
بهرهای
وامهای عمل
نکرده
ارزش بازار
ROI
EPS

لین و
چیو()3112

شبکه4بخشی

وانگ و
دیگران()3114

3مرحلهای
متوالی

داراییهای ثابت
نیروی کار

ما و دیگران
()3114

3مرحلهای
متوالی

نیروی کار
داراییها
سهام

درامدها
سودها

وانکه و
باروس()3114

3مرحلهای
متوالی

تعداد شعب
تعداد کارکنان

هزینههای
مدیریتی
هزینههای پرسنل

داراییهای
دائمی
سهام

هوانگ و
دیگران()3114

3مرحلهای
متوالی

هزینههای پرسنل
داراییهای ثابت
سهام

سپردهها
فاندهای کوتاه
مدت

وامها
داراییهای
بهرهای
وامهای عمل
نکرده

ابراهیمنژاد و
دیگران()3114

شبکه2بخشی

هزینههای عملیاتی
هزینههای سرمایه

سپردههای جاری
سپردههای
بلندمدت

ROS
درامد مشاع
درامد غیرمشاع

لیو و
دیگران()3115

3مرحلهای با
ورودی-میانی-
خروجی
نامطلوب

کارکنان
داراییهای ثابت
هزینههای عملیاتی

سود
وامها
وامهای عمل
نکرده

اوکیران()3115

3مرحلهای
متوالی

هزینههای پرسنل
هزینههای بهرهای

تعداد مراجعات

ارزش بازار
درامد هر سهم
درامدهای
بهرهای
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هزینههای عملیاتی

نیروی کار
سرمایه فیزیکی
سرمایه سهام

سپردهها
دیگر فاندهای
بدستآمده

ژا و
دیگران()3118

3مرحلهای
متوالی

هزینههای بهره
هزینههای عملیاتی

سپردهها

فوکویاما و
ماتوسك
()3118

3مرحلهای
متوالی

نیروی کار
سرمایه

سپردهها

کنگ و
دیگران()3111

3مرحلهای
متوالی

هزینههای عملیاتی
فاندهای قابل
وامدهی
سهام

سرمایهگذاریها
وامها

فوکویاما و
وبر()3118

درامدهای
عملیاتی
وامهای عمل
نکرده
دارایی بدست
امده از وامها
وامها
سرمایهگذاریها
وامهای عمل
نکرده
درامدهای
بهرهای
درامدهای
عملیاتی
وامهای عمل
نکرده
وامها
سرمایهگذاریها
وامهای عمل
نکرده
درامدهای
سرمایهگذاری
درامدهای وامها

تحليل پوششي دادههاي شبكهاي
تحلیل پوششی دادهها یك تکنیك غیرپارامتریك تحقیق در عملیات جهت تخمین کارایی
واحدهای تصمیمگیرنده است .بر اساس آن مرز کارایی که حداکثر ترکیب خروجیها از یك
مجموعه ورودیها است تعریف میشود و هر واحد خارج از این مرز به عنوان ناکارا تعیین
میشود .ایده اولیه ورودیهای چندگانه و خروجی یگانه بوسیله فارل ( )1651معرفی شد و
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توسط چارنز و همکاران ( )1616برای ورودیها و خروجیهای چندگانه توسعه داده شد.
مدلهای اولیه به فرایند داخلی و نحوه تبدیل ورودیها به خروجیها توجهی نمیکنند و
صرفا ورودیها و خروجیها را با اتخاذ دیدگاه جعبه سیاه جهت ارزیابی استفاده میکنند.
سیفورد و زو ( )1666و لو( )3112جهت ارزیابی بانك و شرمن و چیلینگریان ( )3114جهت
ارزیابی بیمارستانها ساختار دو مرحلهای مطابق شکل  1را استفاده کردند .آنها از سه مدل به
صورت مستقل و جداگانه جهت محاسبه کارایی هر مرحله و کارایی کل استفاده کردند،
بنابراین با وجود اینکه ساختار داخلی واحد را در نظر گرفتند ،اما تعارض بین دو مرحله ناشی از
متغیرهای میانی را حل نکردند و از مدلهای مجزا و مستقل بدون بیان ارتباط کارایی کل و
کارایی اجزا استفاده کردند .اگر برای مثال کارایی مرحله دوم پایین باشد ،باید ورودیهای این
مرحله را کم کرد تا کارایی آن افزایش یابد ،چون ورودیهای مرحله دوم خروجیهای مرحله
اول هستند ،با این کار خروجی مرحله اول کم میشود و در نتیجه مرحله اول ناکارا می-
شود(کوک و دیگران.)3111،

شکل  :1ساختار دو مرحلهاي متوالي

فار و گراسکوپف ( )3111مدلهای شبکهای را ارائه کردند که عیوب مدلهای سنتی و
مستقل را نداشت .کائو و هوانگ ( )3116یك مدل مضربی برای محاسبه کارایی شبکه توسعه
دادند .در مدل آنها وزن ورودیها و خروجیها به گونهای بدست میآید که کارایی شبکه
حداکثر شود به شرطی که کارایی هیچ مرحلهای از یك بیشتر نشود .آنها بیان کردند که
کارایی کل یك شبکه دو مرحلهای برابر با حاصلضرب کارایی دو مرحله است ،به این ترتیب
در صورتی یك واحد کارا میشود که در همه مراحل کارا باشد .اما مدل کائو و هوانگ
( )3116در ترسیم مرز کارایی و تعیین الگو برای واحدهای ناکارا ناتوان است(چن ،کوک و
زو .)3111،چن ،کوک ،لی و زو ( )3116با در نظر گرفتن متغیرهای میانی به عنوان هم
خروجی و هم ورودی شبکه ،مدلی ارائه کردند و برای بیان ارتباط کارایی کل و کارایی
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مراحل از میانگین موزون استفاده کردند که وزنها ،ورودیهای هر مرحله به نسبت کل
ورودیها بود .تن و تسوتسوی ( )3116یك مدل مبتنی بر متغیرهای کمبود ( )NSBM1برای
ساختارهای شبکهای متوالی ارائه کردند .لیو ،زو ،ما و شن ( )3115مدلهای دو مرحلهای با
متغیرهای ورودی ،میانی و خروجی نامطلوب معرفی کردند .لوزانو ( )3118یك مدل شبکهای
ارائه کرد که در آن خروجیهای فعلی مراحل با حداکثر خروجیهای مراحل در صورتی که
یك تصمیمگیرنده مرکزی ورودیها را به مراحل تخصیص دهد ،مقایسه میشود .دسپوتیس،
ساتیروس و کروناکوس ( )3115برای انواع ساختارهای چندمرحلهای متوالی مدلهایی معرفی
کردند .کوک ،زو و یانگ ( ،)3111امیرتیموری ،دسپوتیس ،کردرستمی و عزیزی ()3118
مدلهای جمعی برای ساختارهای شبکهای متوالی ارائه کردند.

روش تحقيق
با توجه به طبقهبندی واکر ( )1666روش تحقیق این مطالعه از نوع روشهای تحقیق
تحلیلی از زیرگروه تحقیق تحلیلی ریاضی میباشد ،که هدف آنها توسعه روابط بین مفاهیم
تعریف شده از طریق توسعه روابط ریاضی است .این مدلها به صورت ریاضی روابط را توسعه
میدهند و مثال عددی از محاسباتشان نشان میدهند ،یعنی از دادهها جهت تست تئوریشان
استفاده نمیکنند .در این مقاله پس از ارائه مدل از ان جهت ارزیابی بانكها (مثال عددی)
استفاده میشود .همچنین تحقیق از نظر هدف توسعهای و کاربردی میباشد.

مدل پژوهش
همانطور که از ادبیات تحقیق و جدول  1مشخص است ،جهت ارزیابی بانكها با مدلهای
تحلیل پوششی دادههای شبکهای عمدتا یك ساختار دو مرحلهای در نظر گرفته میشود .در
این تحقیق نیز یك ساختار دو مرحلهای متوالی برای بانك در نظر گرفته شد .بانكها از نیروی
انسانی و داراییها استفاده میکنند و سپرده جمعآوری میکنند (مرحله اول) و سپس از این
سپردهها با وامدهی و سرمایهگذاری سود بدست میآورند(مرحله دوم)(چن و دیگران،3118
کائو و هوانگ ،3111هولود و لویس ،3111وانگ و دیگران ،3114فوکویاما و ماتوسك
 .)3118بنابراین یك ساختار دومرحلهای متوالی دارند که مرحله اول را جمعآوری سپرده و
1. Network Slacks-Based Measure
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مرحله دوم را سوداوری نامگذاری میکنیم .به منظور در نظر گرفتن ریسك فعالیتهای
بانکی ،از اقساط معوقه استفاده شد ،بنابراین بانكها در مرحله دوم عالوه بر سود ،خروجی
نامطلوبی تحت عنوان اقساط معوقه نیز دارند(هوانگ و دیگران ،3114اوکیران ،3115فوکویاما
و وبر ،3118ژا و دیگران .)3118ساختار شبکهای بدست آمده از ادبیات تحقیق در اختیار
خبرگان بانکی و دانشگاهی قرار گرفت و پس از تایید جهت ساخت مدل مورد استفاده قرار
گرفت .شکل  3این ساختار را با در نظر گرفتن خروجی نامطلوب (اقساط معوقه) به عنوان
ورودی نشان میدهد که بر مبنای آن مدل ارائه میشود .جهت ساختن و بیان مدل به صورت
کلی فرض میکنیم  nواحد تصمیمگیرنده ( )j=1, …, nبا ساختار دو مرحلهای متوالی (مطابق
با ساختار بانك) موجود است.

شکل  .2ساختار شبکهاي

متغیرهای مدل شامل:
 :ورودی ) i(1,…,Iام مرحله 1واحد) j(1,…,nام
 :متغیر میانی ) h(1,…,Hام واحد  jام
 :ورودی (خروجی نامطلوب) ) p(1,…,Pام مرحله  3واحد  jام
 :خروجی ) r(1,…,Rام مرحله  3واحد jام
1
1

 1 ،و  : 1به ترتیب کارایی مرحله ،1مرحله 3و شبکه میباشد.

 
2

N



همچنین با توجه به تفاوت واحد مرجع در محاسبه هر کارایی ،ها را با اندیسهای ،3 ،1
از هم متمایز کردیم که به ترتیب مرتبط با واحد مرجع مرحله 3 ،1و شبکه( ) میباشد.
مجموعه امکانات تولید برای ساختار شکل  3به این صورت است:
 ،بتواند

را تولید کند .در واقع فضای تولید دو قسمتی است:

بتواند را تولید کند و
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 0,  2 j  0 


1j

X , Z , E , Y 

X    X , Z    Z ; Z    Z , E    E ,Y    Y , 
j

2j

j

2j

j

2j

j

1j

j

1j


PPS  


جهت محاسبه کارایی شبکه ،خروجی فعلی با خروجی بهینه در صورت کارا عمل کردن
هر دو مرحله مقایسه میشود .پس خروجی مرحله  1را به نسبت  θ1زیاد میکنیم تا مرحله 1
کارا شود ،سپس با در نظر گرفتن مقدار بهینه متغیر میانی ( )θ1* zمحاسبه میکنیم که
خروجی کل باید چقدر شود تا مرحله  3کارا شود یعنی خروجی سیستم باید به چه نسبتی
( )θNافزایش یابد تا با بهینه عمل کردن مرحله  ،1مرحله  3و در نتیجه شبکه نیز کارا شود.
بنابراین تصویر واحد تحت بررسی ( )DMUOبا ( )X, Z, E,Yورودی ،خروجی و متغیر میانی،
روی مرز کارایی نقطه ( )X, θ1Z, E, θNYمیباشد .قسمت اول  PPSتعیینکننده مقدار  θ1Zو
قسمت دوم تعیین کننده مقدار  θNاست .مدل ( )1بر همین مبنا کارایی مرحله اول و کارایی
شبکه را محاسبه میکند.
1
N

1





1



min
s.t.

i  1,...,I
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ho

 Z



hj

ho

 Z



hj



pj

io

مدل ()1
h  1,...,H
h  1,...,H
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r  1,...,R
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1

1
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ro

X

E

 Y
N

j  1,...,n



1j

j 1
n

 Z
1j

j 1
n

 Z
Nj

j 1
n

 E
Nj

j 1
n

rj

 0,
f ree

 Y
Nj

Nj

j 1

 ,
 ,
1j

N

1

چون هر چه  Zبیشتر شود ،خروجی کل هم افزایش مییابد (یعنی کارایی مرحله اول و
کارایی شبکه هم راستا هستند) ،این مدل ابتدا متغیر میانی را بهینه میکند( ،)θ1Zکه دو قید
اول و قسمت اول تابع هدف این کار را انجام میدهند ،سپس با در نظر گرفتن مقدار بهینه
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متغیر میانی(قید سوم) ،مشخص میکند که خروجی کل باید به چه نسبتی افزایش یابد()θNY
تا به مرز کارایی برسد ،که سه قید آخر و قسمت دوم تابع هدف این کار را انجام میدهد.
جهت محاسبه کارایی مرحله  3میتوان قید θ1 =1را به مدل فوق اضافه کرد و به جای θ2 ،θN

را قرار داد ،در این صورت مدل کارایی مرحله  3را نشان میدهد .شکل  2تعبیر هندسی
مدل ( )1را نشان میدهد.

شکل  :3تعبير هندسي مدل

به دلیل امکان بیان این تعبیر در یك نمودار دوبعدی فرض میکنیم فقط یك متغیر ورودی
( ،)Xیك متغیر میانی ( )Zو یك متغیر خروجی( )Yداریم .واحد
کنید ،نقطه

را تصور

تصویر این واحد روی مرز مرحله اول را نشان میدهد که با
تصویر واحد

استفاده از آن کارایی مرحله اول بدست میآید .نقطه

روی

مرز مرحله  3را نشان میدهد که با استفاده از آن کارایی مرحله دوم و چگونگی عملکرد این
مرحله بدست میآید .نقطه
در مرحله اول است و )

آن کارایی شبکه (

تصویر واحد
( *AN

تصویر نقطه

در مرحله دوم به شرط بهینه بودن
روی مرز است که با استفاده از

) بدست میآید .به این ترتیب در نقطه

تاثیر هر دو مرحله بر

خروجی کل دیده شده و بنابراین با استفاده از آن کارایی شبکه محاسبه میشود .یعنی برای
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محاسبه کارایی شبکه ابتدا متغیر میانی ( )Zرا بهینه و سپس با توجه به آن ،مقدار بهینه خروجی
کل محاسبه میشود .در واقع بررسی میشود که اگر  DMUدر هر دو مرحله کارا عمل کند
خروجی کل چقدر میشود و با مقایسه آن با خروجی فعلی ،کارایی شبکه محاسبه میشود.
مدل ( )1یك مدل شعاعی خروجی محور است ،یعنی خروجیها را به یك نسبت زیاد
میکند و در واقع ممکن است محدودیتهای خروجی ،اسلك( )Sداشته باشند .بنابراین
مبتنی بر ایده راسل و مدل ( ،)1مدل ( )3که یك مدل غیرشعاعی است ارائه میشود .با این
مدل دیگر متغیر کمبود ( )Sدر خروجی تولید نمیشود.
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  1hنسبت افزایش در متغیر میانی hام و   Nrنسبت افزایش در خروجی rام شبکه را
نشان می دهد .بنابراین هر یك از متغیرهای میانی یا خروجی به نسبت خودشان تغییر میکنند
نه به نسبت مساوی و درنتیجه دیگر در محدودیتهای آنها متغیر کمبود ( )sتولید نمیشود و
نحوه حرکت به سمت الگوی مرحله  1و شبکه به صورت غیرشعاعی است.

1
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1 R 1
کارایی مرحله  1و 
R r 1  1r



H
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1
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کارایی شبکه را نشان میدهد .جهت بدست آوردن کارایی

15

طراحي يك مدل تحليل پوششي دادههاي شبكهاي غيرشعاعي جهت ارزيابي عملكرد

مرحله  ،3کافیست در مدل محدودیت  1h  1را اضافه کرد ،در این صورت مدل به جای
کارایی شبکه ،کارایی مرحله  3را میدهد .مدل ( )1و ( )3دارای  3خاصیت است:
 .1یك واحد کارای شبکه قوی است ،اگر و فقط اگر در هر مرحله کارای قوی باشد.
 .3در صورت محاسبه کارایی تصویر(الگوی) یك واحد ناکارا ،آن واحد دارای کارایی
شبکه  1میشود.

تحليل دادهها و يافتههاي پژوهش
از مدلهای ارائه شده جهت ارزیابی  21بانك در سال  1262استفاده شد .دادههای
موردنیاز از ترازنامه ،صورتهای سود و زیان ،گزارشهای بانکی موجود در سایتهای
اینترنتی بانكها و مراجعه حضوری به بانكها بدست آمد .جهت تحلیل دادهها از نرمالشده
دادهها استفاده شد ،چون مدلها نسبت به تغییر واحد پایدار هستند (تغییرناپذیری واحد).
جدول  3نتایج حاصل از ارزیابی بانكها با مدل ( )3را نشان میدهد.
جدول  :2نتايج حاصل از تحليل دادههاي بانک

مرحله

مرحله

1

2

1

1/614

1/425
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36
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1

1

16
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1/161

36

33

1/418
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واحد
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مرحله

1

2
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1/152
1/651

3
16

شبكه

رتبه

شبكه

رتبه

واحد

21

1

18

1/418

11

1/222

1/683

1/214

1/415

1/113

1/321

1/128

34

1/311

15
31
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12

1/416

1/641

1/512

4

36

1/121

1/331

1/111

16

14

1

1/326

1/326

12

36

1/211

1/443

1/141

33

15

1/56

1/45

1/362

11

21

1/234

1/312

1/114

38

همه واحدها به جز واحد ،2ناکارا هستند و برای هر واحد ناکارا منبع این ناکارایی
مشخص است .واحد  2با وجود اینکه در مرحله 1ناکارا است ،کارای شبکه ضعیف است.
دلیل کارا شدن آن با وجود ناکارایی مرحله  1آن است که این واحد نمیتواند خروجی
بیشتری از میزان فعلی خود تولید کند ،حتی اگر متغیر میانی که ورودی برای تولید خروجی
کل است زیاد شود .مرحله  1ناکارا است یعنی این مرحله میتواند خروجی بیشتری که همان
متغیر میانی است تولید کند ،اما افزایش متغیر میانی به مقدار بهینه آن تاثیری در خروجی کل
ندارد .بنابراین واحد کارای شبکه نشان داده میشود ،اما چون با ورودی کمتری میتوان این
خروجی را تولید کرد ،کارای ضعیف نشان داده میشود .دلیل آن وجود ورودی دیگری
است که در تعیین خروجی نقش دارد و مقدار آن ثابت مانده است .بنابراین اگر افزایش
متغیر میانی به مقدار بهینهاش تاثیری در مقدار بهینه خروجی نداشته باشد کارایی مرحله  3با
کارایی شبکه مساوی میشود .میتوان مدل را به گونهای طراحی کرد که در صورت عدم
تاثیر متغیر میانی بر خروجی کل مقدار آن تغییر نکند اما در این صورت مرحله  1کارا نمی -
شود و از طرف دیگر حتی اگر افزایش متغیر میانی تاثیری در افزایش خروجی کل نداشته
باشد(مانند واحد )2این میزان متغیر میانی مازاد میتواند برای افزایش خروجی در دورههای
بعد ذخیره شود .با پیشرفت تکنولوژی در سالهای بعد ،یك واحد جهت رسیدن به الگو باید
تمام مراحل و متغیرها را بهینه کند ولی اگر مرحله  1و متغیر میانی بهینه باشد تنها باید
خروجی کل و مرحله 3را بهینه کند ،در واقع سپردههای مازاد را که در این دوره تاثیری بر
خروجی نداشتهاند ،جهت افزایش خروجی در دورههای بعد ذخیره میکند .واحد  14در
مرحله  1کارا اما چون در مرحله  3ناکارا است ،ناکارای شبکه نیز میباشد .و واحد  6با
وجود کارایی در مرحله دوم ،به علت عدم کارایی در مرحله  1ناکار شده است ،یعنی با
افزایش متغیر میانی آن به مقدار بهینه ،واحد 6میتواند خروجی بیشتری تولید کند تا به مرز
کارایی برسد .در صورتی یك واحد کارای قوی میشود که هر دو مرحله کارای قوی باشد
و مدل تضمین نمیکند که جتما یك واحد کارای قوی داشته باشیم.
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بحث و نتيجهگيري
در این مقاله با در نظر گرفتن ساختار دو مرحلهای متوالی بانك ،ابتدا یك مدل تحلیل
پوششی دادههای شبکهای شعاعی توسعه داده شد سپس مبتنی بر مدل راسل ،حالت غیرشعاعی
آن ارائه شد .مدل غیرشعاعی به علت اینکه الگو را یك واحد کارای قوی قرار میدهد مدل
بهتری است .از مدل غیرشعاعی ارائه شده جهت ارزیابی  21بانك در سال  62استفاده شد.
یافتههای پژوهش از دو جنبه قابل تحلیل هستند:
یکی بحث ارزیابی عملکرد است یعنی نحوه عملکرد هر بانك با یك نمره کارایی بین 1
تا  1مشخص شد و این ارزیابی با در نظرگرفتن ساختار و مراحل بانك انجام شد و عملکرد هر
مرحله نیز مشخص است .بنابراین منبع عدم کارایی هر بانك مشخص میشود ،برای مثال بانك
 1با نمره کارایی  1/281ناکارا شده است که این ناکارایی ناشی از عملکرد ضعیف هر دو
مرحله است .کارایی این بانك در مرحله اول (مرحله جمع آوری سپرده)  1/614و در مرحله
دوم (مرحله سودآوری)  1/425میباشد ،بنابراین در مرحله دوم بسیار ضعیفتر از مرحله اول
کار کرده است و باید تمرکز خود را بیشتر روی مرحله سودآوری بگذارد .یا بانك  6ناکارا
شده است که این ناکارایی به دلیل عدم کارایی مرحله جمع اوری سپرده است و در مرحله
سودآوری این بانك کارا بو ده است ،و به همین ترتیب جزییات عملکرد هر بانك در هر
مرحله در مقایسه با سایر بانكها مشخص است .در مدلهای سنتی که دیدگاه جعبه سیاه دارند
جزییات عملکرد مراحل مشخص نمیشود و صرفا یك نمره کارایی کلی برای بانك ارائه
میشود که عالوه بر اینکه ارزیابی واقعی نیست ،برای بانكهای ناکارا منبع عدم کارایی را هم
نشان نمیدهد.
بحث دیگر در رابطه با یافتههای تحقیق ،ارائه الگو جهت رسیدن به کارایی برای واحدهای
ناکارا است .یافتههای تحقیق برای هر بانك ناکارا چگونگی کارا شدن را به تفکیك مراحل
نشان میدهد .برای مثال بانك  1ناکارا است و جهت رسیدن به کارایی شبکه باید مراحل خود
را کارا کند .این بانك باید ابتدا با ورودیهای (داراییهای ثابت ،نیروی انسانی) فعلی،
1
خروجی مرحله  1خود (سپردهها) را ( 1/32
0 / 814

) برابر کند ،تا مرحله اول کارا شود و

سپردههای خود را به میزان بهینه برساند و سپس با این میزان سپرده باید خروجی مرحله دوم
1
(سود) خود را ( 3/13
0 / 367

) برابر کند ،تا مرحله دوم و کل شبکه کارا شود و در این
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افزایش هم مرحله اول و هم مرحله دوم نقش دارند .حاال اگر این بانك بخواهد فقط مرحله
دوم خود یعنی مرحله سودآوری را به تنهایی کارا کند ،یعنی با میزان فعلی سپردههای خود
1
بخواهد سودش را حداکثر کند باید خروجی مرحله دوم (سود) را (3/2
0 / 814

) برابر کند.

به همین ترتیب سایر بانكها نیز باید خروجیهای هر مرحله خود را باتوجه به یافتههای تحقیق
افزایش دهند تا به کارایی برسند .برای مثال بانك  6فقط در مرحله اول ناکارا است و مرحله
دوم کارا است .این بانك جهت رسیدن به کارایی باید خروجی مرحله  1خود را 1/66
1
(
0 / 502

) برابر کند ،که با این کار ورودی مرحله دوم آن (سپردهها)  1/66برابر میشود.

مرحله دوم این بانك با سپردههای فعلی کارا است یعنی با سپردههای فعلی حداکثر سود ممکن
را تولید میکند ،اما وقتی ورودی آن (سپردهها)  1/66برابر شد دیگر با تولید همان سود قبلی
کارا نیست و باید حداکثر سود را از سپردههای جدید تولید کند و بنابراین باید سود خود را با
1
سپردههای جدید به ( 1/58
0 / 642

) برابر فعلی افزایش دهد .این افزایشها با توجه به

مجموعه امکانات تولید و عملکرد سایر بانكها کامال شدنی است.
مدل کائو و هوانگ ( )3116یکی از متداولترین مدلها برای ارزیابی ساختارهای دو
مرحلهای متوالی است که از ارائه الگو برای واحدهای ناکارا ناتوان است و اگر در ثانویه مدل
آن ها مقدار بهینه خروجی را قرار دهیم و مجددا مدل کائو را حل کنیم ،ممکن است آن واحد
کارا نشود(چن ،کوک و زو .)3111 ،اما مدلهای مقاله این عیب را ندارند و تصویر واحد
تصمیم گیرنده کارا است و جهت رسیدن به کارایی واحد مرجع معرفی میکند .مدلهای کائو
برای ساختارهای چندمرحلهای با ورودی و خروجی اضافی( )3114aنیز این عیب را دارند.
همچنین در مدلهای کائو همه خروجیهای شبکه در هر مرحلهای به یك نسبت مساوی
افزایش مییابد ،اما در مدلهای مقاله خروجی هر مرحله متناسب با همان مرحله افزایش
مییابد و حتی در مدل غیرشعاعی ارائه شده ،خروجیهای یك مرحله هم به نسبتهای
متفاوت تغییر میکنند .دسپوتیس ،کروناکوس و ساتیروس ( )3118به تفکیك مدلهای دو
مرحلهای به دو دسته تجزیه و ترکیب پرداختند ،در مدلهای تجزیه ابتدا کارایی شبکه و سپس
با استفاده از آن کارایی مراحل بدست میآید و در مدلهای ترکیب ابتدا کارایی مراحل و
سپس با استفاده از کارایی مراحل ،کارایی شبکه محاسبه میشود .اغلب مدلهای ادبیات
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تحقیق برای ساختارهای شبکهای دارای رویکرد تجزیه است(کائو و هوانگ ،3116
کائو ،a3114کوک و دیگران ،3111چن و دیگران ،3116چن و دیگران ،3111تن و
تسوتسوی ،)3116اما در این مقاله با استفاده از کارایی مراحل ،کارایی کل محاسبه
شد(رویکرد ترکیب) .دسپوتیس ،کروناکوس و ساتیروس ( )3118نشان دادند تخمین کارایی
روش تجزیه دارای خطا و انحراف است .مدلهای مقاله دارای رویکرد خروجی محور است و
بر خالف مدلهای ادبیات تحقیق به واحدها اجازه میدهد که بخشی از متغیرهای میانی خود را
جهت تولید خروجی بیشتر در اینده ذخیره کنند.
بسیاری از مقاالت ارزیابی بانك با مدلهای تحلیل پوششی دادهها ریسك فعالیتهای
بانکی را در نظر نگرفتند(هولود و لویس ،3111چن و دیگران ،3116فوکویاما و
ماتوسك ،3111ما و دیگران ،3114وانکه و باروس ،3114تسوالس ،3111کنگ و
دیگران .)3111اما در این مقاله با در نظر گرفتن اقساط معوقه به عنوان خروجی نامطلوب این
مساله مورد توجه قرار گرفت .مقاله فقط ساختار را در ارزیابی بانك در نظر گرفت و زمان را
در نظر نگرفت ،در حالی که فعالیتهای بانکی یك فرایند مستمر در طول زمان است .در واقع
مدلهای شبکهای ارائه شده ایستا هستند و تعمیم این مدلهای ایستا به مدلهای شبکهای پویا
که همزمان ساختار و زمان را در ارزیابی لحاظ کند از جمله پیشنهادات برای تحقیقات آینده
است .عالوه بر محققان خارجی ،محققان داخلی نیز تالشهای در راستای در نظر گرفتن زمان
در ارزیابی بانكها انجام دادهاند ،از جمله رمضانیان ،یاکیده و اویسی( )1261با استفاده از
تحلیل پنجره و شاخص مالمکوئیست به ارزیابی طی زمان بانك سپه پرداختند .اما تحلیل پنجره
و شاخص مالمکوئیست ارتباط یك واحد با خودش در دورههای متوالی را در نظر نمیگیرد و
جهت رفع این عیب بهتر است از مدلهای تحلیل پوششی دادههای پویا ( )DDEA1استفاده
شود.

1. Dynamic DEA
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