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 چکيده
ی شتربی و بیشتر توجه خدمات، صنایع در عملکرد تحلیل و تجزیه جامعه امروز، و داقتصا در

 یک به نیاز ها، داده پوششی تحلیل و تجزیه سنتی روش .دهد خود اختصاص میه را ب

 محیط به متعلق های واحد ارزیابی به نیاز واقع، در حال، این با. دارد سازگار عامل محیط

تجزیه و  نظریه از استفادهرا به  سنتی های روش واقعیت نای که دارد وجود مختلف های

 در معیار تعیین آن در که کشد می چالش به واقعی دنیایدر تحلیل پوششی داده ها 

جزیه تمعادله  بهرا  فازی منطق مقاله این. باشد مهم بسیار کار یک تواند می منطقه سراسر

 که طوری بهکند  معرفی می محیطی های متغیر با مقابله برایو تحلیل پوششی داده ها 

 نبرو و یاستان درون مقایسه. ارزیابی کرد توان می را مختلف مناطق از بانک شعب عملکرد

 تایجن این. است شده داده فازیتجزیه و تحلیل پوششی داده های  نتایج اساس بر یاستان

   .اند شده مقایسه سنتیپوششی داده های  تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج با

 .تحلیل پوششی داده ها، مجموعه های فازی، بهره وری، بانک :يديکل واژگان 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
باشد. بعضی می  "Efficiency analysis of cross-region bank branches using fuzzy data envelopment analysis"قاله برگرفته از مقاله با عنواناین م

 .از جمالت و روش های آماری از این مقاله گرفته شده است
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ز با استفاده ابانک ها  هره وري شعببکيفيت و بررسی 

 تحليل پوششی داده هاي فازي
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 مقدمه
 یها سازمان اینترنت، و جدید های وریافن بودن دسترس در با. برخوردار است زیادی اهمیت از ما از یک هر برای بانکداری صنعت

 ایه بانک. قرار دارد مالی خدمات بازار در شدید رقابت در نتایج این وهستند  بانکی کار و سبک های جنبه از برخی به ورود حال در یبیشتر

 صنعت در عملکرد تحلیل و تجزیه نتیجه، در. باشند می خود رقابت افزایش منظور به موجود های فرصت دنبال به چنان هم داخلی عمده

 درو  دیناکارآم علل بردن بین از و شناساییی خواهان بانکهای برتر  مدیریت. است شده تبدیل ها آن مدیریت های شیوه از بخشی به بانکداری

 ها بانک سنتی، طور به. [1]هستند دیگران یها چالش با دیدار حداقل، یا، رقابتی، مزیت آوردن دست به برای خود های شرکت به کمک نتیجه

 لفمخت های جنبه روی بر تمرکز منظور  به مختلف های نسبت معموال. اند مرکزمت خود عملکرد ارزیابی برای دهی سود مختلف اقدامات مورددر 

 یاس،مق اقتصاد اثرات به توجه با که کند می را فراهم اطالعات از یناچیز نسبتا دارمق تحلیل و تجزیه حال، این با. شوند می انتخاب عملیات

 های انکب مدیریت های ابزار برای هایی جایگزین عنوان به. است شرکت کلی عملکرد گیری اندازه برآورد و معیار تعیین های سیاست شناسایی

. نندک شناسایی را عملیاتی پیچیده های محیط در ها شیوه بهترین عینی طوره دهد مدیران ب می اجازه یمرز وری بهره تحلیل و تجزیه سنتی،

 رویکرد و ضخیم مرز رویکرد اقتصادسنجی، مرز رویکرد چنین هم فی،تصاد مرزی روش، ها داده پوششی تحلیل و تجزیه یعنی، مختلف، روش پنج

دارای یت ها محدود مقدار در عمدتاها  روش این .[2]است شده گزارش بانک وری بهره ارزیابی برای یروش عنوان بهمقاالت  در آزاد، توزیع

ششی تحلیل پو دیگر، های روش با مقایسه در. است فاوتمت تحمیل ناکارآمدی و تصادفی خطای بر فرض و عمل مرز بهترین ازی است. مشخصات

 هیچ به نیاز و کند تغییر زمان طول در وری بهره تا دهد می اجازهجا که  آن ازست. ها داده تحلیل و تجزیه و سازماندهی برای بهتری راهداده ها 

 صنعت رد عملکرد تحلیل و تجزیه برای رو پیش رویکرد یکتحلیل پوششی داده ها  بنابراین،. ندارد عمل مرز بهترین مشخصات در یقبل فرض

 سازگار عامل زیست محیط و ها ساخت زیر به نیاز سنتیپوششی داده ها به روش  تحلیل و تجزیه حال، این با. [3]است مقاالت در بانکداری

در واحد های تصمیم گیری وجود  مقایسه به نیاز که است این واقعیت. می کنند عمل گیری تصمیم واحد نام به مناسباشخاص  آن در کهدارد 

 شههمی مقایسه رو، این ازکنند،  اتخاذ توانند نمی دیگران کهداشته باشند  متفاوت محیط یک است ممکن ها واحداین  از برخی آن در کهدارد 

. شدک به چالش می واقعی دنیای موارد به تحلیل پوششی داده ها نظریه از استفادهرا در  سنتی های روش ،واقعیت این. رسد نمی نظر به عادالنه

 راتبم سلسله یا و طبیعی اصل یک که استاستوار  فرض این برهایشان  توسعه و ندای را معرفی کرد طبقه های خروجی و ورودی، موری و بانکر

 یا و ورودی از برخی کهه داشتند معامل زمانی گیری تصمیم های واحد مقیاس و فنی نسبی بازده با چنین هم نویسندگان همان. ای است دسته

 مقایسه انجام برایرا  روش یک شهمکاران و کوپر. [4]بودواحد تصمیم گیری  مدیران اختیاری کنترل از خارج و ثابت خارجیطور ه ها ب خروجی

 تصمیم های واحد ارزیابی رایب باینری متغیر با خطی ریزی برنامه مختلط صحیح عدد مشکل از استفاده به ها آن. ها معرفی کردند سیستم بین

 واحد آن رد که شود  حل می الگوریتم یک توسطشده  پیشنهادبرنامه ریزی خطی  مختلط صحیح عدد. پرداختند مختلف های سیستم در گیری

 و درسنان سطتو شده ارائه العاده فوق وری بهره به که شود می ارزیابی دیگر های سیستم زیر بر مبتنی مرز به نسبت سیستم زیر یک های

 مدل از فادهاست با که افتد می اتفاق زمانی اغلب عملی غیر مشکل ،تحلیل پوششی داده ها العاده فوق وری بهره مانع مشابه. است مرتبط پترسون

 شود اعمال اندتو یمن شهمکاران و کوپر توسط شده ارائه رفتار نتیجه، یک عنوان به. ها باشد سیستم بین مقایسه انجام برای چارنز و کوپر ،بنکر

 عالوه. [5]باشد وری بهره تغییرات از مقیاس اثر کردن جدا و مقیاس وریافن به متغیر بازده از استفاده با تولید مرز برآورد به نیازدرصورتی که 

 بهره اتنمرو باعث شدند  کردنداساسی تحلیل پوششی داده ها اضافه  مدل به مستقیم طور بهرا  محیطی های متغیر شهمکاران و لوزانو این، بر

بودند این  هاواحد تصمیم گیری  کارایی نمرات تنها که محیطی زیست عاملهای  تضمین از یک هراز افزودن  ها آن روش. به وجود آید وری

 های تغیرم از یک هر ثیرتا نوع برد پیش باید ها آن: است شرط پیش یک دارای روش این. دنکن تغییر محیطی بد شرایط بابود آن ها می توانند 

 نطقم مقاله این. باشد داشته دانش جهت از ینفوذ باید کنترل قابل غیر عامل هر دیگر، عبارت به. را بدانند وری بهره نمرات در زیست محیط

 ختلفم مناطق از بانک شعب عملکرد که طوری بهکند  معرفی می محیطی های متغیر با مقابله برایتحلیل پوششی داده ها معادله  به را فازی

معادله  در. کار داشته باشد و سر محیطی زیست زبانیهای  متغیر یا کیفی و کمی های متغیر با تواند می رویکرد این. [6]گردد ارزیابی دتوان می

 طقهمن یانم مقایسه که طوری بهشوند  ارائه می مختلف های سیستم زیر سراسر دردهنده  ارتباطمقیاس های  عنوان به محیطی های متغیر ما

ارائه  ،چارنز و کوپر ،بنکر مدل ساخت برای جایگزین یک ما روش مختلف، های سیستم میان در ارزیابی با رویارویی برای. شود انجام تواندای ب

 این باش استوار هستند. همکاران ولرتوراسیکول معادله  اساس بر ما پیشنهادی فازی های مدل. است شهمکاران و کوپرکار  مانع که دهد می

 کهدهد  ی را نشان میآمیز تبعیض قدرتفازی،  کوپر و رودرز ،چارنز مدل. است متفاوتها  مدل در و مشخص فازی های متغیر ترکیب با حال،

 .[7]ش استهمکاران و تحقیقات لرتوراسیکول در اصلی نگرانی
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 کار روش و ها مدل. 1

 تحليل پوششی داده مدل. 1-1
 تمرین اب مقایسه درها  واحد که گیرد قرار می استفاده مورد یتشخیص وواحد تصمیم گیری  گروه بهترین ادایج برایتحلیل پوششی داده 

مقدار  ،(=nj,…,1شود و واحد تصمیم گیری ) می ارزیابی nبه وسیله  واحد تصمیم گیری .هستندگروهی و نشان دادن بزرگی جزو بهترین ها 

ijx ورودی از (1,…,mi=) مقادیر، تولید به وکند  را مصرف می rjy خروجی از (1,…sr=) خاص از واحد تصمیم گیری  وری بهره. پردازد می

یدا پ به نیاز واقع درپوششی داده ها که  تحلیل و تجزیه اجرای .آید دست به( چارنز و کوپر ،بنکر گرا ورودی مدل) خطی های برنامه ازد توان می

 h مطلوب متغیربرای هر یک از واحد های تصمیم گیری است.  ،را دارد باال فرم از n خطی ریزی برنامه مشکالتجهت حل  حل راهکردن یک 

 نامیده کارآمد. واحد تصمیم گیری [8]در همه ورودی های واحد تصمیم گیری است که برای ورود به مرز، اعمال می شود یمتناسب کاهشدارای 

. دهد اندازه گیری می اجازهها  متغیر بازده به مدل این. باشد صفرها  متغیرمابقی  وشد یک با با برابر *h بهینه مقدار اگر تنها و اگرمی شود 

 منطقه ،شوند حذف 2معادله  در uمتغیر  و 1معادله  در( iµ=1) تحدب محدودیت اگرنمایش داده شده است.  2به صورت معادله  گانه دو برنامه

 بازده درواحد های تصمیم گیری  تمام وشود  می کارآمد، گیری تصمیم های واحد دتعدا در کاهش به منجر که ،شود می بزرگو موجه  ممکن

 .[9]شود می نامیده کوپر و رودرز ،چارنز مدل عنوان به آمده دست به مدل. شود میتبدیل عملی  مقیاس بهثابت 

 

 
 

 فازيتحليل پوششی داده  مدل. 1-2

اند  شده معرفی فازی اعداد حاضر حال در. هستندمشخصی  تعداددارای  سنتیتحلیل پوششی داده به روش  مدل های خروجی و ورودی

و برنامه  3به صورت معادله  فازی اعداد با چارنز و کوپر ،بنکر مدل. هستند فازی اعدادها  خروجی و ها ورودی از قسمتی یا تمام که طوری به

از واحد های تصمیم گیری  فازی های خروجی و ها ورودی jry (r=1,…s)و   ijx (i=1,…,m) درآمده است. 4به صورت معادله  دوگانه

(j=1,…,n هستند که )ترتیب به w  ورودی اندازه بردارm  وµ  ورودی اندازه بردارs  وλ  خروجی اندازه بردارn  .تحلیل پوششی  مدلنام دارند

 ،چارنز مدل تبدیل برای برش روش و امکان ویکردر یکش همکاران و لرتوراسیکول .[10]حل شود مشخص مدل یک مانند تواند مین فازیداده 

 داعدا تبدیل برایبرشی هستند که  سطوح تمام 2αو  0α ،1αآن  در کهارائه دادند  خطی استاندارد نویسی برنامه مشکل به فازی کوپر و رودرز

 و باالیی های مرز با فاصله تعداد به ابتدا در به صورت فازی هستند که 6و  5معادله  در اعداد .شود می استفاده عدد مشخص یک همراهبه  فازی

 ریزی برنامه مدلو  بازه تعدادآن  اساس براست که  5معادله  در ترانهاده t نماد .اند شده تبدیل برش سطح های تکنیک از استفاده با پایینی

 مثال، برای .هستند lو  u شده داده نشان دنما پایینی و باالیی های مرزاست و هم چنین  6و  5 معادالت بهمربوط  مشخص اعداد با خطی

. [11]می باشد 6و  5مربوط به معادالت  شده مشاهده مدل در مشابه های نماد. β برش سطح در فازی عدد باالیی مرز به اشاره  

پوششی  تحلیل و تجزیه. شود فرموله 8و  7صورت معادالت  به تواند می مشخص تعداد با فازی چارنز و کوپر ،بنکر مدل مشابه، منطق از پس

 .دنکن عمل می بانکشعب  ارزیابی مطالعات در گیری تصمیم های واحد آن در که دارد سازگار عامل محیط یک به نیاز سنتیداده ها به روش 

با  ستا ممکن مختلف مناطق دربانک  شعب .گیرد صورت می منطقه متقابلشعب  مقایسه برای تالش که وقتی ندارد وجود منسجم فرهنگ اما
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به وسیله متغیر های فازی  پژوهش این .کرد خواهند اعمال شاخه عملکرد به توجهی قابل نفوذ کهباشند به طوری  متفاوت کامالخارجی  محیط

 .[12]کند می غلبه محیطی های متغیربر 

 است شتریم سطح در مالی التمحصو تولید برایشعب بانک  توانایی که کند می تضمین محیطی های متغیر تاثیرات پیشنهادی رویکرد

 با یخوب به توان می را جمعیت تراکم و درآمد سطح مانند محیطی های متغیر .گیرد می نظر در مقایسه قابل مناطق تمام برایکرد را و این روی

 یارزیاب مختلف های استان از را شاخه عملکرد تواند می فازیتحلیل پوششی داده های  مدلبا استفاده از  نتیجه در و داده نشان فازی های داده

 مثال، عنوان به ،است مختلف های سیستم زیر از ای شاخهبه صورت  ها برنامه اجرای شرایط، این در حال، همین درکند و آن ها را توسعه دهد. 

 در که فازی های مدل از 8و  7در معادالت  ما های مدل که باشید داشته توجه .اند شده ارزیابی سیستماتیک نظر نقطه از مختلف، های استان

 .[13]است متفاوتاستفاده شده است  فازی اعداداز  فقط آن
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 مفهومی مدل. 1-3

 هدف با مدل این. گرفت قرار استفاده موردمختلف  های شاخهدر  وری بهره گیری اندازه برای گرا ورودی فازیتحلیل پوششی داده  مدل

 ورودی سه ،مشخص ورودی چهار ،زیر مدل در. است نظر مورد خروجی سطح به رسیدن برایو ( ورودی) عملیاتی های هزینه رساندن حداقل به

 .[14]دارد وجود مشخص خروجی شش و فازی
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 مباحث و نتایج. 2
 خام هاي داده .1-2

 نقش تحقیق نای در مجموع در شاخه هشت و هشتصد. است شده گزارش 1 جدول در ها خروجی و ها ورودی برای یآمارهای  خالصه

 استان سه برای محیطی زیست متغیرهای. وجود دارد آلبرتا از شعبه 126 و کبک از شعبه 82 انتاریو، از شعبه 666 ،ها شاخه تمام میان در. دارند

 .است شده داده نشان 2 جدول در که همانطور مستند

 

 ها تحليل پوشی داده نتيجه. 2-2
 اجرا محیطی های متغیر اثرات گرفتن نظر در بدونو  داده مجموعه اساس بررا  کوپر و رودرز ،زچارنو  چارنز و کوپر ،بنکر سنتی مدل ما

 مقیاس در جویی صرفه. باشد میدرصد  75فنی  کاراییتحلیل پوششی داده از نظر  مدل. است شده ارائه 3 جدول در آمده دست به نتایج. کردیم

پر و کو ،چارنزو  چارنز و کوپر ،بنکر مدل های مرز اگر. شود محاسبه کوپر و رودرز ،چارنزو  پرچارنز و کو ،بنکر نمرات نسبت عنوان به تواند می

 آمدیناکار صورت، این غیر در. است ثابت مقیاسمعین دارای  بازده در اجرادر حال  صنعت که گرفت نتیجه توان می ،باشند نزدیک خیلی رودرز
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 سیاریب تواند می نتیجه این که دهد می نشان کوپر و رودرز ،چارنزبا نمرات  چارنز و کوپر ،بنکر تنمرا مقایسه. دارد وجود توجهی قابل مقیاس در

. است یکسان دیگر محققان کار با یافته این. برساند 1 نزدیک سیاربه عدد ب وری بهره ازمعین  مقیاسو دارای  ثابت بازده دررا  بانک شعب از

 منطقه نتایج 4 جدول. خالف آن ثابت شود که این مگر شود می استفاده زیر های تحلیل و تجزیه در رودرز کوپر و ،چارنز وری بهره رتبه بنابراین

 ترکیبی بلکهنیست  خالص، عملیاتی ناکارآمدی از آلبرتا و کبک شاخه ناکارآمدی که است ذکر به الزم .دهد می نشان راتحلیل پوششی داده ها 

 های یرمتغ با مقابله برایرا  فازیتحلیل پوششی داده ها به روش  رویکرد انگیزه که ،زیست است محیط توسط شده اعمال ضعف و ناکارآمدی از

 .دهد محیطی ارائه می

 
 تحليل پوششی داده هاي فازي نتيجه. 3-2

 طحس ارزشبر و کار توسط شده مشخص پارامتر عملکرد ،داشته باشد قوی نتیجه تواند می ما مدل کهکردن از این  حاصل اطمینان برای

 نرم ماژول در سازی بهینه چنین هم و matlab افزار نرم زبان با برنامه. هست شده انتخاب پارامتر از مقدار یک به مربوط (1و6) بازهبرش در 

 به رسیدنراه  امهبرن ،از اجرای برنامه دقیقه 43 و ساعت 2از گذشت  پس. شد اجرا کامپیوتر روی بر برنامه این. است شده نوشته matlab افزار

را نشان می دهد. از جمله این نتایج می توان به سیستماتیک بودن شعب بانک از سه استان  آماری نتایج 4 جدول. را نمایش داد مطلوب حل راه

 سازگار بسیار وندر رابطه ندارد.به درخواست مشتریان  یکنترل هیچ بانکشعب  مدیریتشد و نشان داد که  اعمال مداردر  ورودی مدلاشاره کرد. 

 مختلف شرایط درو قوی  خوب های ویژگی از یکی با فازی مدل کهنشان می دهد  5 جدول در( 6725 – 675 – 6775) برش سطح سه به توجه با
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 ششیتحلیل پو نتایج بیشتر بررسی منظور بهرا نشان داده است.  ل پوششی داده های فازی به منطقهنتایج تحلی 6 جدول در. است شده مشخص

 مقایسه،این  از. کردیم مقایسه 4 جدول در نرمالتحلیل پوششی داده های  نتایج بارا  فازیتحلیل پوششی داده های  نتایج ما فازی،داده های 

 مینشان  2 شکلهستند.  وری بهره نظر از متوسط رتبهشده دارای  گرفته نظر در محیطی زیست اثرات کهکنیم  مشاهدهمی توانیم  آسانی به ما

 تر االب درآمد سطح وقرار گرفته  کبک از تر پایین جمعیت تراکم وآمده  تر پایین درآمد سطح از حدی تا کبک های شاخه از بد عملکردکه  دهد

 .کند کمکبه مدل ما  بهتر عملکرد آوردن دست بهجهت  شاخه است ممکنو هم چنین  آید می آلبرتا از
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 استانی درون بازده. 4-2

 با برابر که زمانیاست.  فازی کوپر و رودرز ،چارنز مدل اساس بر استان سه ها برای شاخه ترین ناکارآمدمورد از  16دهنده  ارائه 7 لجدو

 مقایسه دیگر های استان های شاخهبا  دتوان می استان یک از شاخهشوند و  می گیری اندازه مشترک مرز یک برابر در ها شاخه همه است 675

 مورد 6763دارای امتیاز  وری بهره نظر ازو  متوسط رتبه با انتاریو، استان سه درشعب  ترین بد شده، داده نشان 7 جدول در که طور همانشود. 

 یک ،یاستان ابلمتق تحلیل و تجزیه این با. است انتاریودر شعب  ترین بد از بهتر خیلی آلبرتا و کبک درشعب  ترین بد. استگرفته  قرار بررسی

http://www.joas.ir/


 793 -799، ص 7991، بهار  9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

مورد  15 وری بهره نمرات دهنده ارائه 8 جدول مشابه، طور به. است پذیر امکان بهبود برای دیگر های استان درشعب  جمله از مرجع همجموع

 در عمل بهتریناجرا گرایان دارای  از تعدادی کهتوان نتیجه گرفت  می راحتی به ،8 جدول ازاستان است.  سه برای ها شاخه ترین از کارآمد

شعب  ترین بد و بهترین مقایسه 3 شکل .انجام می دهند آلبرتا و کبک دررا  عمل بهترین گرایان اجرااز  یبیشترتند و از طرفی تعداد هس انتاریو

 متراک متفاوت، درآمد سطحمی توان نتیجه گرفت که  استان، سه برای مختلف های محیط شرایط به توجه با. دهد می نشان را استان سه در

 از شتربی بسیار انتاریو در شاخه تعداد. متفاوت هستند شاخه عملکرد چنین هم و متفاوت شاخه تعداد ،متفاوت اقتصاد محیطمتفاوت،  جمعیت

 .است دیگر استان دو به مخالف عنوان به بزرگ تنوع یکنشان دهنده  شاخه عملکرد این، بر عالوهو  است دیگر استان دو
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 گيري نتيجه
 هبدر شعب بانک است  محیطی های متغیر با مقابله برای فازیتحلیل پوششی داده های  مدل از دهاستفا مقاله این اصلی هدف

 نوانع بهرا  محیطی زیست های متغیرتغییراتی را ایجاد کند و  مامعادله  در است ممکنبه منطقه  منطقه متقابل مقایسه که طوری

 مختلف، های سیستمزیر  میان در ارزیابی با مقابله برایتخاب می کند. ان مختلف های سیستم زیر سراسر درمقیاس های ارتباط دهنده 

 چه راگش می شود. همکاران و کوپر توسط قبلی ارک از مانع که است چارنز و کوپر ،بنکر مدل ساخت برای جایگزینروش  یک ما روش

 لمد در و مشخص فازی های متغیر ترکیب باولی  شده ساخته همکارانش واساس روش رتوراسیکول  بر ما پیشنهادی فازی های مدل

  است. متفاوتما 
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