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چکیده
بانکها نهادهای مالی هستند که داراییها را از منابع گوناگون جمعآوری کرده و آنها را در
اختیار بخشهایی قرار میدهند که به نقدینگی نیاز دارند .از اینرو بانکها شریآنهای حیاتی هر
کشور محسوب میشوند .در این پژوهش برای ارزیابی کارایی از مدل تحلیل پوششی دادهها،
علی رغم وجود محدودیتها استفاده میشود .مدلهای مرسوم تحلیل پوششی دادهها برای
ارزیابی کارایی سازمآنها مبتنی بر رویداد جعبه سیاه میباشند ،بهگونهای که ورودیها در
واحدهای تحت ارزیابی بدون توجه به مراحل میانجی تبدیل به خروجی میشوند ،اما ازآنجاییکه
فرآیند ارائه خدمات در بانکها از مراحل وابسته به هم تشکیلشده است .این پیوستگی باعث
میشود در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی دادههای شبکهای ،مدل اندازهگیری
کارایی در بانک طراحی شود.بنابراین در این مقاله بهمنظور شناسایی ضعفهای مدیریتی از
طریق محاسبه کارایی به روش (مدل جمعی شبکهای) 4و ارائه راهحلهای ممکن 19 ،شعبه از
بانکهای خصوصی استان تهران با استفاده از دادههای سال  92موردبررسی قرارگرفتهاند .درواقع
هدف اصلی این پژوهش محاسبه و ارزیابی کارایی کل و کارایی هر بخش از بانکها میباشد.
نتایج نشان میدهد که مدلهای جمعی شبکهای تعداد واحدهای کارایی کمتری را در مقایسه با
مدل جمعی ساده دارند .همچنین کارایی بهدستآمده در مدل جمعی شبکهای در مقایسه با مدل
جمعی ساده مقدار دقیقتری را در اختیار مدیران قرار میدهد که بتوانند با شناسایی ناکارایی هر
بخش ضعفهای آن را برطرف نمایند.
واژههای کلیدی:کارایی مدیریت،تحلیل پوششی دادهها،مدل جمعی،مدل جمعی شبکهای
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مقدمه
یکی از بخشهای مهم اقتصاد هر کشور ،بخش بانکی است که مدیریت صحیح و
منطقی آن باعث اجرای صحیح سیاستهای پولی و نیز افزایش رفاه اجتماعی میشود.
بانکها فعالیتهای خود را در سطح جامعه از طریق شعب فیزیکی انجام میدهند ،بنابراین
مدیریت صحیح و منطقی بیانشده در سطح شعب بانکها نیز موردتوجه قرارمی گیرد .در
اقتصاد مبتنی بر بازار ،نظام بانکی مسؤولیت بسیار سنگینی بر عهده دارد و یکی از مهمترین
اجزای اقتصاد کشور است .رشد و شکوفایی با رکود اقتصادی کشور با طرز کار مؤسسات
بانکی ارتباط نزدیکی دارد (یوسفی و دیگران .)109-110،1393،در این مقاله با توجه به
اهمیت مدیریت بانکها ،کارایی مدیریت بانکها با استفاده از روش تحلیل پوششی شبکهای
بررسی میگردد .زیرا نظام بانکی خدماتی عرضه مینماید که بدون آن سیستم اقتصادی
کشور از حرکت بازمیماند ،بنابراین تجزیهوتحلیل کارایی بهعنوان یک معیار مناسب برای
ارزیابی عملکرد بنگاههای این صنعت به شمار میرود ،اما یکی از اصول مهم در ارزیابی
کارایی واحدهای اقتصادی انتخاب درست مدل ارزیابی و تعیین درست ورودیها و
خروجیهای آن میباشد.
در این پژوهش با ارائه مدل جمعی شبکهای کارایی کل و کارایی هر بخش از بانکها
بررسی میشود .به کمک مدل جمعی شبکهای ناکارایی هر بخش نیز تشخیص داده میشود.
مدلهای جمعی شبکهای ازجمله مدلهای غیر شعاعی میباشند و قادرند ورودی و
خروجیهای تحقیق را بهطور همزمان کاهش و افزایش دهند.
کارایی بیان این مفهوم است که سازمان تا چه اندازه خوب از منابع خود در راستای
بهترین تولید استفاده کرده است .کارایی را میتوان با توجه به ورودی و از طریق مقایسه بین
منابع مورد انتظار مصرف و منابع مصرفشده برای رسیدن به هدفی خاص یا با توجه به
خروجی و مقایسه میان مقدار خروجی مورد انتظار و خروجی واقعی تعریف نمود .همچنین
میتوان کارایی را با توجه به خروجی یک واحد با محاسبه نسبت موزون خروجیها به
مجموع موزون ورودیها تعریف کرد.
ارزیابی کارایی در بخش خدمات به شکل وسیعی در تحقیقات متعددی بررسیشده
است .بهخصوص ارزیابی کارایی مؤسسات بانکی به یک موضوع کلیدی تحقیق در طول
بیست سال گذشته در آمریکا ،اروپا و آسیا تبدیلشده است .مطالعات اولیه در مورد ارزیابی
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عملکرد یک بنگاه بر مبنای توانایی فنی آن واحد تجاری برای تبدیل ورودیها و خروجیها
استوار بود ،اگرچه فرآیندهای واقعی که این ورودیها را به خروجیها تبدیل میکردند اغلب
نادیده گرفته میشدند (فری و هار کر.)312-300 ،1999 ،1
اما اندازهگیری کارایی به خاطر اهمیت آن در ارزیابی عملکرد یک شرکت یا یک
سازمان همواره موردتوجه محققان بوده است .در سال  1957فارل با استفاده از روشی مانند
اندازهگیری کارایی در مباحث مهندسی ،اقدام بهاندازه گیری کارایی برای بک واحد تولیدی
کرد .موردی که فارل برای اندازهگیری کارایی مدنظر قرارداد شامل یک ورودی و خروجی
بود .مطالعه فارل شامل اندازهگیری کاراییهای فنی و تخصصی و مشتق تابع تولید کارا بوده
است (فارل.)290-253 ،1957 ،2
حال هدف اصلی هر سازمان مالی بهبود عملکرد بوده و ارزیابی عملکرد یکی از بهترین
راهها برای بهبود عملیاتی در سازمان است .امروزه شاخصهای گوناگونی بهعنوان معیار
عملکرد سازمآنها مطرحشدهاند که کارایی ،اثربخشی و بهرهوری از مهمترین این معیارها
هستند .طبق تعریف کارایی (انجام درستکارها) ،اثربخشی (انجام کارهای درست) و
بهرهوری (ترکیبی از کارایی و اثربخشی است ).درواقع بهرهوری ،سنجش و ارزیابی بازده و
نتایج فعالیت های یک سازمان را نسبت به اهداف و حجم منابع مصرفی در پی خواهد داشت
(آذر و دیگران .)12،1391 ،مفهوم کارایی معموالً با دو واژۀ اثربخشی و بهرهوری اشتباه
میشود .اثربخشی میزان همجهت بودن فعالیتهای یک سازمان با اهداف تعیینشده برای
آن و بهعبارتدیگر درجۀ دستیابی (تکمیل) هدف را بیان میدارد ،اما بهرهوری ترکیبی از
اثربخشی و کارایی است ،زیرا اثربخشی با عملکرد و کارایی منابع در ارتباط است
(مالی.)1978،3
قبل از روش تحلیل پوششی دادهها ،4تکنیکهای متعددی نظیر نسبتهای مالی (تمت
و شوسر )5و تحلیل رگرسیون (مرفی وارگلر ) 6برای ارزیابی عملکرد بانکها استفادهشده
است .این در حالی است که این تکنیکها دارای محدودیتهای بسیاری میباشند ،اما روش
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تحلیل پوششی دادهها رویکرد جامعی است که برای ارزیابی عملکرد در صنعت بانکداری
پذیرفته میشود و محبوبیت این روش به دلیل وجود ورودیها و خروجیهای چندگانه در این
مدل و تناسب آن برای بررسی روابط غیرخطی در تحلیلها است (چانگ ،لی وکائو،1
.)2011،3220
مدلهای تحلیل پوششی دادهها یک روش نا پارامتریک برای ارزیابی کارایی نسبی
واحدهای تصمیمگیری بین صفر و یک میباشند .این ایده اولین بار توسط فارل در سال
 1957تحت عنوان مدلی با ورودیهای چندگانه با یک خروجی ارائه شد .درنهایت چارنز،
کوپر و رودز با استفاده از دیدگاه فارل مدلی را ارائه کردند که توانایی اندازهگیری کارایی با
چندین ورودی و خروجی را داشت.
عالوه بر روشهای متعدد موجود برای ارزیابی عملکرد بانکها ،تحلیل پوششی دادهها
بهطور گسترده برای ارزیابی کارایی بانکها کاربرد دارد( .فتی و پاسوروس . ) 2010 ،2اولین
مطالعه ارزیابی کارایی واحدهای بانکی به روش تحلیل پوششی دادهها توسط شلرمن و
گلد 3در سال  1985انجام شد .آنها  14شعبه از بانکهای آمریکایی را بررسی کردند و به
این نتیجه رسیدند که از بین  14شعبه بررسیشده فقط  6شعبه( 42درصد نمونه) کارا بودند.
وضع مدیریت ،اندازه شعبه ،تعداد کارکنان و هزینههای عملیاتی علل ناکارایی سایر شعب
است.
اما یکی از ضعفهای مدل تحلیل پوششی دادههای ساده این است که ارتباط فعالیتها
در میان بخشهای داخلی که آن را جعبۀ سیاه 4مینامند نادیده گرفته میشود.
همانطور که گفته شد در مدلهای تحلیل پوششی ساده ارتباط فعالیتها در میان
بخشهای داخلی نادیده گرفته میشود .نکته قابلتوجه این است که درون هر واحد یک
ساختار شبکهای وجود دارد ،این ساختار از چند بخش تشکیلشده است که در آن بخشها
باهم مرتبط هستند .بهاینترتیب هر بخش دارای ورودی و خروجیهایی است که تبادلی از
محصول میانی بین بخشها انجام میشود و یک ورودی میانی از یک بخش بهعنوان
خروجی میانی برای بخش دیگر است ،بنابراین مهم است که ساختار شبکهای برای هر واحد
1.Chang, Lin, Cao
2.Fethi & Pasiouras
3.Sherman & Gold
4.Black Box
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در نظر گرفته شود .برای رفع این مشکل مدلی تحت عنوان تحلیل پوششی شبکهای توسط
فر و گراسکوپف 1در سال  2000بنانهاده شد .در این مدلها ساختار داخلی و ارتباط بین
فعالیتهای هر بخش از واحد تحت ارزیابی در نظر گرفته میشود ،زیرا مدلهای شبکهای،
کارایی کلی سازمان و کارایی هرکدام از زیر فرآیندهای یک سازمان را اندازهگیری میکنند
(اهساتو و تاکاهاشی.)514 ،2015 ،2
در سال ( )2001یک مدل اندازهگیری کمبود محور تحلیل پوششی دادهها توسط تن
ارائه شد .این مدل بهطور مستقیم با مازاد ورودی و کمبود خروجی واحدهای تحت ارزیابی در
اندازهگیری کارایی مرتبط است.
4
دریمک و هال و سیمپر )2006( 3چیو و چین ( )2009مدلهای جمعی ساده ()SBM
را برای محاسبۀ کارایی بانک به کار گرفتند و تأثیرات داخلی بر کارایی را کشف کردند.
عیب عمده این روش همچنان باقی است ،اینکه درون واحدهای تصمیمگیری بهصورت
جعبه سیاه باقی میماند ،هیچ بررسی درون آنها صورت نمیگیرد و فقط به ورودیها و
خروجیهای مدل نگاه میشود ،برای برطرف نمودن ضعفهای مدلهای جمعی ساده ،مدلی
دیگر تحت عنوان مدل تحلیل پوششی شبکهای کمبود محور در سال ( )2009توسط تن و
همکاران 5ارائه شد .این مدل یک مدل  NDEAاست که از رویکرد کمبود محور برای
ارزیابی کارایی استفاده میکند .درواقع در این مدلها بهجای ساختار سلسهمراتبی از ساختار
شبکهای کمک گرفتهشده است (هسی ولین.)24-14 ، 2010 ، 6
مطالعات زیادی در حوزه تحلیل پوششی داده بهمنظور بررسی کارایی بانکها انجامشده
است اما اکثر این مطالعات از روش  DEAیا  SBMاستفاده کردهاند و تاکنون کمتر
مطالعهای به روش شبکهای انجامشده است که در ادامه به بررسی برخی از این پژوهشها
پرداخته میشود.
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محرابیان و دیگران در سال  1390بهمنظور ارزیابی کارایی شعب بانک اقتصاد نوین ،با
ترکیبی از روش شبکه عصبی و تحلیل پوششی دادهها بهعنوان دو روش نا پارامتریک
استفاده کردند .دادههای مربوط به  40شعبه بانک در سالهای  1386و  1387جمعآوری و
میزان کارایی هر یک از شعب محاسبه گردیده است .درنهایت شعبههایی با بیشترین و
کمترین کارایی مشخص شدند.
یوسفی و دیگران در سال  1393به بررسی عملکرد شعب بانک ملت با تکنیک ترکیبی
 DEA/AHPپرداختهاند .در این پژوهش نخست ،با بهکارگیری مدلهای تحلیل پوششی
دادهها هر شعبه در مقابل دیگر شعبهها مقایسه شد و سپس با استفاده از نتایج بهدستآمده،
ماتریس مقایسات زوجی تشکیل شد و با حل مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی ،رتبهبندی
شعب بهطور کامل انجام گرفت.
سنجش بهرهوری شعب بانک با رویکرد تحلیل پوششی دادههای شبکهای توسط آذرو
محمودآبادی در سال  1393انجامشده است در این پژوهش با استفاده از رویکرد تحلیل
پوششی دادههای شبکهای ،مدل اندازهگیری کارایی ،اثربخشی و بهرهوری در بانک طراحی
شد .در این خصوص از ورودیهای تعداد پرسنل و دارایی ،متغیرهای میانجی هزینههای
پرسنل و هزینههای عمومی واداری و متغیرهای درآمد کل و سپرده کل بهعنوان خروجی
استفاده میشود .درنهایت کارایی ،اثربخشی و بهرهوری شعب یکی از بانکهای استان
گیالن طی فرآیندها و سطوح مختلف با استفاده از مدل پیشنهادی سنجیده میشود.
فاضل یزدی و معینالدین ( ،)1394کارایی و رتبهبندی صنعت بیمه ایران با استفاده از
رویکرد پویای تحلیل پنجرهای دادهها بررسی کردهاند .مدل مزبور به دلیل در نظر گرفتن
عامل زمان بهعنوان واحد تصمیمگیرنده مدل پویای تحلیل پنجرهای دادهها نامگرفته است.
در این پژوهش ابتدا با استفاده از ادبیات موضوع و نظر خبرگان مراکز تحقیقاتی ،معیارهای
ارزیابی بهدستآمده ،سپس با استفاده از تحلیل پنجرهای دادهها طی سالهای  1385تا
 ،1391کارایی هر واحد مشخص میشود و درنهایت واحدها رتبهبندی میشوند .با بررسی
مطالعات انجامشده سه شاخص جمع تعداد کارکنان ،تعداد کل شعب و کل داراییها بهعنوان
ورودی و پنج شاخص خسارت پرداختی ،تعداد بیمهنامههای صادره ،تعداد خسارتهای
پرداختی ،درآمد حق بیمه تولیدی و سود و زیان خالص بهعنوان خروجی مدل درنظر
گرفتهشده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که بیمه ملت برای تمام سالها در سطح
کارایی کامل نسبت به سایر بیمههای رقیب قرار دارد.
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خلیلی و دیگران در سال  1395ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر تحلیل چند معیاره
رضایت و تحلیل پوششی دادههای شبکهای سه مرحلهای برای ارزیابی کارایی خدمات شعب
بانک ملی ایران ارائه دادهاند .هدف اصلی در این مقاله ،ارزیابی کارایی نسبی هرکدام از
مراحل ارائه خدمت به مشتریان در شعب بانک ملی است .یک فرآیند سه مرحلهای بهعنوان
نتایج متوالی از ارائه خدمات به مشتریان بانک تعریفشده است .این فرایند از اجزایی
همچون انتظارات مشتریان ،رضایت مشتریان و وفاداری مشتریان تشکیلشده است .برای
ارزیابی کارایی نسبی  34شعبه بانک ملی یک روش ترکیبی مبتنی بر روش تحلیل چند
معیاره رضایت ) (MUSAو روش تحلیل پوششی دادهها توسعه داده شدند .نتایج تحقیق
حاکی از آن است که میانگین کارایی نسبی شعب منتخب در سه زیر فرایند" تأیید انتظارات
مشتری"  "،عملکرد رضایت مشتری " و نتایج عملیاتی و وفاداری مشتری "به ترتیب 82
درصد 94 ،درصد و  90درصد میباشد .همچنین میانگین کارایی در فرایند کلی نیز 89
درصدمی باشد و تنها  4درصد شعبه در تمامی مراحل در مرز کارا قرارگرفتهاند.
کاظمی زاده و همکاران ( ،)1395به ارزیابی کارایی بانکها با استفاده از مدل  BSCو
تکنیکهای (MADMپذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار) پرداختهاند .روش تجزیهوتحلیل
بدین شکل است که ابتدا با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن بهطور کامل عملکرد
بانکها را در چهار دیدگاه تخمین زده میشود و از طریق ماتریس مقایسات زوجی وزن هر
یک از معیارها و زیر معیارها تعیین میگردد .با استفاده از این معیارها و استفاده از
تکنیکهای  MADMکه در پژوهش حاضر از تکنیک Fuzzy Topsis ،برای اولویتبندی
بانکها استفاده گردیده است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که رتبهبندی نهایی بانکها با
استفاده از روش بردا که حاصل ادغام سه روش VIKOR,TOPSIS,SAWمیباشد بانک
پارسیان رتبه اول ،بانک سینا رتبه دوم ... ،و بانک گردشگری رتبه دهم را کسب نمودهاند.
ساالری و زندیه ( ،)1395به ارزیابی کارایی فروشگاههای اینترنتی با استفاده از مدل
دومرحلهای  DEAپرداختهاند .پژوهش حاضر با توجه به اهمیت سنجش کارایی
فروشگاههای اینترنتی و با استفاده از مدل  CCRمضربی ورودی محور ،درصدد است تا
کارایی فروشگاههای اینترنتی را اندازهگیری نماید .در این مطالعه فرآیند خدمتدهی
فروشگاههای اینترنتی به دو مرحله عرضه پذیری و سودآوری تقسیمشده است .کارایی 37
فروشگاه اینترنتی مورد بررسی قرار گرفت .با مشخص شدن کارایی مراحل عرضه پذیری و
سودآوری نقاط ناکارآمد فروشگاه مشخص شدند.
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نوالس ،گالولی و کریاکوپولوس ،(2008) 1به ارزیابی کارایی هزینه  58شعبۀ بانک در
یونان با روش  DEAو همچنین بررسی اثر اندازه بر کارایی هزینه با استفاده تجزیهوتحلیل
رگرسیون پرداختهاند؛ و نتایج حاکی از آن است که متوسط ناکارآمدی  30درصد ،شعبههای
روستایی بهطور متوسط کاراتر از شعبههای شهری میباشند.
کائو و هوآنگ ،)2010( 2کارایی در یک سیستم شبکهای را با استفاده از مدل DEA
شبکهای ( )NDEAبهمنظور ارزیابی تأثیر فناوری اطالعات بر روی عملکرد دریک صنعت
بانکداری انجام دادهاند .این مدل ناکارایی هر بخش از سیستم را بهخوبی نشان میدهد،
بنابراین تأثیر فناوری اطالعات بر روی عملکرد شرکت بهطور غیرمستقیم از طریق وجوه
سرمایه ،یعنی زمانی که بودجهی فناوری اطالعات با فرآیند تولید سود به اشتراک گذاشته
شود این تأثیر افزایش پیدا میکند.
هالود و لیوایز )2011( 3بهمنظور حل معضالت سپرده مدل  DEAدومرحلهای را ارائه
دادند زیرا یکی از ضعفهای مدل کارایی بانکها عدم توافق در نقش سپردهها میباشد که
گاهی بهعنوان ورودی و گاهی بهعنوان خروجی در نظر گرفته میشوند حال در این مدل
سپردهها بهعنوان یک محصول میانی در نظر گرفته میشوند درنتیجه ،اثر میزان سپرده در
کارایی بانک بستگی به کار آیی در هر دو مرحله از فرایند تولید بانک دارد.
کنت متیو ،)2013( 4در مقالهی تحت عنوان مدیریت ریسک و کارایی مدیریتی ،به
بررسی ریسک مدیران بانک چینی پرداخت و معیارهایی از مدیریت ریسک عملکرد و
مدیریت ریسک سازمان بهعنوان یک ورودی میانجی در مدل  DEAشبکهای بهمنظور تولید
یک مقیاس از بازده درآمد استفادهشده است ،در این مقاله از طریق آزمونهای آماری اهمیت
معیارهای ریسک در ارزیابی بازده درآمد بانکهای چینی مشخصشده است.
وانگ ،هوآنگ ،ووو لیو ،)2014( 5از مدل  DEAجمعی دومرحلهای برای ارزیابی
کارایی بانکهای تجاری چین در طی سالهای  2003تا  2011با بازده به مقیاس متغیر و
همچنین خروجی نامطلوب ،استفاده کردند .مهمترین یافتههای پژوهش آنها عبارت است از:
1.Zopounidis, Noulas, Glaveli
2.Kao& Hwan
3.Holod, & Lewis
4.Matthews
5.Wang, Huang, W& Liu
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 -1مدل  DEAدومرحلهای بسیار مؤثرتر از مدلهای مرسوم  DEAاست و ناکارایی
سیستم بانکهای تجاری چین در درجهای اول ناشی از ناکارایی زیر فرآیند تولید سپردهشان
است-2 .کارایی کلی نظام بانکداری چین در طول دوره پژوهش به دلیل اصالحات بهبود
یافته است.
اما در این پژوهش جریان کسبوکار در بانک به سه بخش تقسیمشده است .بخش
سپرده ،بخش وامدهی و بخش سرمایهگذاری در اوراق بهادار .در چنین حالتی هر بانکی ابتدا
سپردهها را جمعآوری میکند و بهنوبه خود آن هارا تبدیل به وام میکند و درنهایت مسؤولیت
مدیریت در اوراق بهادار را مانند اوراق قرضه دولتی با استفاده از وجوه باقیمانده دارد .این
بخشها هرکدام دارای ورودیها و خروجیهایی مربوط به خود میباشد .مطابق با منطق
مدل شبکهای و در نظر گرفتن ساختار درونی هر بخش خروجی هر بخش میتواند بهعنوان
ورودی برای بخش دیگر باشد ،بنابراین ورودیها و خروجیهای این سه بخش بهصورت زیر
میباشد.
در بخش سپرده :ورودیها شامل تعداد شعب ،سپرده اول دوره و تعداد پرسنل و
خروجیها شامل سود پرداختی حاصل از سپرده و میزان رشد سپرده میباشد.
در بخش وامدهی :ورودیها شامل مطالبات و میزان رشد سپرده و خروجیها شامل
سود حاصل از تسهیالت میباشند.
در بخش اوراق مشارکت :ورودی شامل سود تسهیالت و خروجی شامل درآمد کارمزد و
نتیجه مبادالت ارزی است.
بنابراین هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی
دادههای شبکهای ) )NDEAنقطهضعف مدلهای سنتی  DEAدر ارزیابی عملکرد (عدم
توجه به مراحل میانجی و فرآیندهای داخلی) را مرتفع سازد .ازآنجایی بسیاری از تحقیقات در
سطح شعب یک بانک صورت گرفته است این پژوهش به لحاظ کاربردی  19بانک خصوصی
استان تهران را پوشش داده و در سطح شعب یک بانک انجامنشده است؛ بنابراین در این
پژوهش فرآیند عملیاتی  19شعب بانک خصوصی به سه بخش تقسیمشده است که با توجه
به ورودیها و خروجیهای آنها یک نمره کارایی کل و یک نمره کارایی برای هر بخش با
استفاده از مدل شبکهای  NSBMمحاسبه میشود .درنهایت نتایج بهدستآمده از این مدل با
نتایج مدل  SBMمقایسه و ارزیابی میگردد.
درنهایت مدل پژوهش بهصورت زیر میباشد.

مدیریت بهره وری – بررسی کارایی مدیریت بانکها...

132

تعداد شعب
سود پرداختی حاصل
از سپرده
بخش یک
سپرده

محصول
میانی
میزان رشد سپرده

))K=1

سپرده ی اول
دوره

تعداد پرسنل

بخش دوم وام
محص محصول
میانی
ول میانی

))K=2

مطالبات

سود حاصل از
تسهیالت

در آمد کارمزد و نتیجه ی
مبادالت ارزی

بخش سوم
اوراق مشارکت

)) K=3

شکل شماره ( :)1مدل شبکهای تحقیق

ابزار و روش
این پژوهش یک پژوهش کاربردی است .کاربرد مشخص آن اطالع یافتن بانکها از
وضعیت کارایی فرآیند هر بخش میباشد .این اطالعات به آنها کمک میکند تا با اصالح
بخشهای مشخصی از فرآیند کار بانکی ،از کارایی بیشتری برخوردار باشند .در این پژوهش
از مدلهای ریاضی جمعی ساده و شبکهای برای ارزیابی کارایی بانکها استفادهشده است.
همچنین ازنظر گردآوری اطالعات این پژوهش کتابخانهای و میدانی است .مدلهای این
پژوهش از بررسی پیشینه موضوع حاصلشده است و دادهها از سرپرستی بانکها اتخاذشده
است .بنابراین با استناد به مطالعات صورت گرفته توسط پژوهش گران و مزایای این
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مدلهای شبکهای ،بسیاری از پژوهشگران به مدلهای غیرشعاعی برای محاسبهی کارایی
بانکها روی آوردهاند.
مدلهای جمعی ساده توسط دریمک و هال و سیمپر ( )2006چیو و چین ( )2009را
برای محاسبۀ کارایی بانکها بهکاررفته است .یکی از نکات قابلتوجه در استفاده از مدل
 SBMاین است که درون واحدهای تصمیمگیری بهصورت جعبه سیاه باقی میماند .برای
برطرف نمودن این مشکل ،مدلی دیگر تحت عنوان مدل تحلیل پوششی شبکهای کمبود
محور در سال ( )2009توسط تن و همکاران ارائه شد .در این مدلها بهجای ساختار
سلسهمراتبی از ساختار شبکهای کمک گرفتهشده است (هسی ولین .)14-24 ، 2010 ،
نکته قابلتوجه در مدلهای شبکهای این است که درون هر واحد یک ساختار شبکهای
وجود دارد ،در این مدلها ساختار داخلی و ارتباط بین فعالیتهای هر بخش از واحد تحت
ارزیابی در نظر گرفته میشود ،زیرا مدلهای شبکهای ،کارایی کلی سازمان و کارایی هرکدام
از زیر فرآیندهای یک سازمان را اندازهگیری میکنند (اهساتو و تاکاهاشی .)514 ،2015 ،به
همین دلیل در این پژوهش ،مدلهای غیر شعاعی که بهطور مستقیم با کمبود ورودیها و
خروجیها سروکار دارند بهکاررفته میشود .مدل جمعی مدلی است که بهصورت غیرشعاعی
عمل نموده و بهطور همزمان ورودیها را کاهش و خروجیها افزایش میدهد تا واحدها به
مرز کارا برسند .این مدل به دلیل برخورداری از خاصیت پایداری در مقابل محورها ،قابل
کاربرد بر رویدادههایی است که ممکن است هم در ورودیها و هم در خروجیها مقادیر
منفی مشاهده شود .منظور از خاصیت پایداری در مقابل محورها ،این است که با اضافه شدن
یک مقدار ثابت به یک ورودی یا خروجی ،مقدار تابع هدف تغییر نمیکند (جهانشاهلو.)1385،
این دسته از مدلها در حوزههای بانکی کاربرد بیشتری دارند زیرا ورودیها
خروجیهای بانکها به یکمیزان افزایش و کاهش پیدا نمیکنند .مدل  SBMتحت تأثیر
مقیاس دادهها قرار نمیگیرد .دامنه اندازهگیری کارایی بین صفر و یک میباشد .با فرض بر
اینکه این مدل دارای بازده به مقیاس متغیر است بهصورت زیر ارائه میشود (اهساتو و
تاکاهاشی: ) 513 ، 2015 ،
= M in p
Subject to:
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i =1...m

r = 1….s

+

+

=1

j =1... n

در این مدل وقتی متغیرهای کمکی افزایش پیدا میکنند مقدار تابع هدف بهصورت
یکنوا کاهش پیدا میکند و مقدار تابع هدف وقتی برابر با یک میشود که همۀ متغیرهای
کمکی برابر صفر باشند .بنابراین مدل شبکهای جمعی ( )NSBMبرگرفته از مدل غیر
شعاعی ( )SBMاست که برای ارزیابی کارایی مدیریت بانکها استفاده میشود .در این
پژوهش ابتدا بایستی کارایی هر بخش از کسبوکار بانکی ،درنهایت کارایی کل محاسبه
شود.
تابع هدف مدل  NSBMو محدودیتهای آن بهصورت زیر میباشد.

k =1... K

=

)کارایی هر بخش (
Subject to:
=1
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در این مدل  Kنمایانگر تعداد هر بخش از کل واحد موردبررسی میباشد i.و  rبه
ترتیب نشاندهندۀ تعداد ورودیها و خروجیهای پژوهش میباشند w .گویای وزن هر
بخش از واحد کل میباشد و همچنین sk-و  -sk-به ترتیب نشان دهندۀ ورودی مازاد و
کمبود خروجی هستند) (K,hارتباط بین بخش  kو بخش  hو ) z(k,hمحصول میانی
پژوهش میباشد .محدودیت آخر این مدل بیانکننده حفظ تداوم بین ورودیها و خروجیها
میباشد .حفظ تداوم به این معنی است که خروجی بخش اول میتواند بهعنوان ورودی برای
بخش دیگر باشد (اهساتو و تاکاهاشی.) 514 ، 2015 ،
حال در این مدل وزن هر بخش یک مقدار مثبتی است و مجموع وزنها برابر یک
است درواقع وزن هر بخش گویای میزان اهمیت آن بخش است که در این پژوهش
وزنهای هر بخش به مقدار یکسان در تابع هدف جایگذاری شده است .محدودیت آخر
بیانگر ارتباط بین ورودیها و خروجیهاست بهگونهای که برای حفظ تداوم ،خروجی هر
بخش ورودی بخش دیگر میباشد .درواقع کارایی کل یک واحد مجموع وزنهای کارایی هر
بخش است .درنهایت مدل  NSBMقادر به نشان دادن مقدار کارایی دقیقتری در مقایسه با
مدل  SBMمیباشد.
جریان کسبوکار در بانک به این صورت است که هر بانکی ابتدا سپردهها را جمعآوری
میکند و بهنوبه خود آن هارا تبدیل به وام میکند و درنهایت مسؤولیت مدیریت در اوراق
بهادار را مانند اوراق قرضه دولتی با استفاده از وجوه باقیمانده دارد .با توجه به جریان
کسبوکار بانکی فرآیند عملیاتی بانک به سه بخش تقسیمشده است .تقسیم سپرده ،تقسیم
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وامدهی و سرمایهگذاری در اوراق بهادار .هر بخش دارای ورودیها و خروجیهایی مربوط به
خود میباشد .فعالیتهای جمعآوری سپرده به تعداد شعب و سپردهی اول دوره و تعداد
پرسنل بستگی دارد بنابراین آنها بهعنوان ورودی بخش اول در نظر گرفته میشوند .در بخش
وامدهی هر چه مطالبات بانکی کمتر باشد قدرت وامدهی بانک بیشتر است ،بنابراین مطالبات
بهعنوان ورودی بخش دوم در نظر گرفته میشود .سود حاصل از تسهیالت در بخش دوم
بهعنوان یک محصول میانی ،میتواند ورودی بخش سوم باشد.
منطق مدل این پژوهش برگرفته از مقاله اهساتو و تاکاهاشی در سال  2015میباشد اما
با توجه به ورودیها و خروجیهای برگرفته از بانکهای خصوصی این مدل تا حدودی تغییر
کرده است .با توجه به مدل پژوهش(شکل ( ،))1خروجیها عبارتنداز :میزان رشد سپرده ،سود
حاصل از تسهیالت و درآمد کارمزد و نتیجۀ مبادالت ارزی .با توجه به شکل زیر میزان رشد
سپرده و سود حاصل از تسهیالت بهعنوان محصول میانی در نظر گرفتهشده است.
ورودیها عبارتاند از :تعداد شعب ،سپردهی اول دوره ،تعداد پرسنل ،مطالبات ،سود
پرداختی حاصل از سپرده.
در این پژوهش یکبار کارایی بر اساس مدل  SBMمحاسبه میگردد و همانطور که
قبالً گفته شد عیب عمده این روش همچنان باقی است ،اینکه درون واحدهای تصمیمگیری
بهصورت جعبه سیاه باقی میماند ،هیچ بررسی درون آنها صورت نمیگیرد و فقط به
ورودیها و خروجیهای مدل نگاه میشود ،بنابراین برای رفع این مشکل و درک علت
ناکارایی درون واحدها مدل جمعی شبکهای ( )NSBMبه کار میرود و درنهایت عملکرد دو
مدل مقایسه میگردد.
یافتهها
همانطور که گفته شد با استفاده از ورودیها و خروجیهای هر بخش کارایی هر
بخش محاسبه و درنهایت کارایی کل با استفاده از مدل شبکهای به دست میآید .در این
پژوهش دادههای سال  92برای ارزیابی کارایی  19شعب بانک خصوصی بهکاررفته است.
دادههای جدیدتر اگرچه در سطح برخی شعب بانکها قابلدسترسی میباشد اما در سطح کلی
بانکها قابلدسترسی نیست؛ بنابراین از دادههای در دسترس سال  92استفادهشده است.
کارایی مربوط به  19شعب خصوصی در جدول ( )1نشان دادهشده است .مطابق نتایج
جدول ،مدل  SBMدر مقایسه با مدل  NSBMتعداد واحدهای کارایی بیشتری دارد ،اما
مقدار کارایی بهدستآمده توسط مدل  NSBMبه واقعیت نزدیکتر است و میتواند
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اطالعاتی دربارۀ ناکارایی بخشها در اختیار مدیران قرار دهد که مدیران بتوانند راهحلهایی
در خصوص بهبود آن ارائه دهند ،بنابراین ،اگر در اندازهگیری عملکرد ،عملکرد زیر فرآیندها
در نظر گرفته نشود ،درواقع یک تخمین ظاهری از کیفیت عملکرد صورت گرفته است .در
رویکرد جعبه سیاه ،تأثیرات روی ناکارآمدی از طریق عوامل داخلی و خارجی بررسی
میشود .بهمنظور تجزیهوتحلیل عملکرد فرآیندهای فرعی و منبع ناکارایی ،برخی مطالعات
بهصورت ساختارمند ،کارایی کلی را به کاراییهای جزئی تجزیه کردند (هانگ ،چیو ،لین و
لیو.)209 ،2012،1
مدلهای  DEAشبکهای ،کارایی کلی سازمان و کارایی هرکدام از زیر فرآیندهای یک
سازمان را اندازهگیری میکنند .همچنین ،این مدلها اجازه میدهند تا کارایی کلی با استفاده
از ارتباطات ریاضی بین کارایی سازمان و کارایی فرآیندها تجزیه شود .در مدلهای
 NDEAبهجای ساختار سلسله مراتبی تنها ،از ساختار شبکهای کمک گرفتهشده است
( . (Ibid, 14-24در  DEAشبکهای هر DMUاز دو یا چند DMUجزئیتر تشکیلشده
است هر منبع توسط یک DMUجزئی مصرفشده و خروجی تولیدشده بهعنوان ورودی وارد
 DMUجزئی بعد میشود تا اینکه خروجی نهایی از  DMUجزئی آخر خارج شود ( هلد
ولوییس.)2802 ، 2011 ، 2

1.Huang, Chiu, Lin, & Liu
2.Holod & Lewis
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جدول شماره ( :)1کارایی مربوط به هر بخش و کارایی کل (بانکهای خصوصی)
SBM

NSBM

بخش 3

بخش 2

بخش 1

واحد

0/15

0/33

0/01

1

0/43

اقتصاد نوین

0/03

0/09

0

1

0/22

انصار

0/21

0/37

0

0/16

0/42

ایرانزمین

0/04

0/15

0

0/11

1

آینده

1

0/75

1

1

0/5

پارسیان

1

0/72

0/7

1

0/39

پاسارگاد

1

0/25

0

1

1

حکمت

1

0/09

0

1

1

خاورمیانه

0/11

0/19

0

0/38

0/5

دی

1

0/6

0/3

0/87

0/31

سامان

0/2

0/34

0

1

0

سرمایه

0/13

0/28

0

0/43

0/34

سینا

1

0/83

1

0/44

0/72

شهر

1

0/1

0

0/07

1

قرضالحسنه رسالت

1

0/76

1

0

0/23

قرضالحسنه مهر ایران

0/02

1

0

1

1

قوانین

0/26

0/27

0

1

0/23

کارآفرین

1

0/02

0

0/66

1

گردشگری

0/03

0/17

0

0/68

0/57

مهر اقتصاد

جدول شماره ( :)2واریانس هر بخش
بخش سوم

بخش دوم

بخش اول

0/15

0/14

0/11

در دنیای رقابتی امروز هر چه واحدی کاراتر باشد میتواند رقابت بهتری با سازمآنهای
هم سو با خود داشته باشد .طبق نتایج بهدستآمده و اجرای دو مدل جمعی ساده و مدل
شبکهای در نرمافزار  GAMZبا استفاده از دادههای  19بانک خصوصی در سال  ،92تعداد
بانکهای کارا با استفاده از مدل  SBMبیشتر از مدل  NSBMاست .از میان  19بانک
خصوصی موردبررسی در مدل 9 SBMبانک کارا میباشند اما در مدل  NSBMتنها یک
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بانک کارا میباشد .ازجمله ویژگی قابلتوجه مدل شبکهای این است که میتوان ضعفهای
موجود در هر بخش را شناسایی و آنها را بهبود بخشید .مدیران با مواجهشدن با چنین نتایجی
بایستی ضعفهای موجود در سه بخش را شناسایی نمایند و پس از ارائه راهحلهایی برای
برطرف نمودن ضعفهای موجود در هر بخش ،به رقابت با سایر بانکها بپردازند.
در جدول ( )2واریانس کارایی  3بخش محاسبهشده است .این سه بخش عبارت استاز:
 -1بخش سپرده  -2بخش وام  -3بخش اوراق مشارکت .نتایج جدول گویای این مطلب
است که کارایی  19بانک خصوصی در بخش سوم داری بیشترین پراکندگی میباشد
بنابراین در بخش سوم بانکها به لحاظ کارایی ضعیفتر و کارایی نسبی بانکها در این
بخش نسبت به هم متفاوتتر میباشد .این بانکها با تمرکز و سرمایهگذاری در بخش 3
(بخش اوراق مشارکت) میتوانند کارایی کل خود را افرایش دهند.
ورودی بخش اوراق مشارکت سود تسهیالت و از طرفی خروجی این بخش درآمد
کارمزد و نتیجه مبادالت ارزی است .ازآنجاییکه ورودی این بخش بهعنوان خروجی بخش
دوم میباشد آنها قادر به کاهش این ورودی نیستند و بایستی خروجی بخش سوم (درآمد
کارمزد) را افزایش دهند تا نمره کارایی به حد قابلقبول برسد.
این تحلیل درواقع یک دید جامع و کلی از عملکرد بانکها هست اما مسأله کارایی
برای همه بانکها قابلبررسی است و هر بانکی با مشاهده و شناسایی ناکارایی در این سه
بخش میتواند کارایی کل را بهبود بخشد ،بنابراین مطابق نتایج بهدستآمده از جدول ()1
بانکها قادر به ارزیابی عملکرد خود میباشند .برای برطرف کردن ناکارایی این بانکها در
هر بخش با توجه به ورودیها و خروجی آن بخش بایستی راهحلی ارائه گردد.
مطابق نتایج جدول ( :)1بانک پارسیان در بخش یک (سپرده) ناکارا و در بخش دوم
(وام) و بخش سوم (اوراق مشارکت) کارا میباشد.
ناکارایی یا به علت زیاد بودن ورودیها یا به علت کم بودن خروجیها است در بخش
اول (سپرده) ،میزان سپرده اول دوره ،تعداد شعب و تعداد پرسنل بهعنوان ورودی و سود
پرداختی حاصل از سپرده ،میران رشد سپرده بهعنوان خروجی این بخش در نظر گرفتهشده
است .برای برطرف کردن ناکارایی بخش اول بایستی خروجی این بخش افزایش پیدا کند تا
نمره کارایی این بخش بهبود یابد .چون کاهش تعداد پرسنل به لحاظ اخالقی قابلقبول
نمیباشد.
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بانک شهر و قرضالحسنه مهر ایران در بخش اول (سپرده) و در بخش سوم (اوراق
مشارکت) کارا و در بخش دوم (وام) ناکارا میباشند.
در بخش دوم (وام) ،میزان رشد سپرده (محصول میانی) و مطالبات بهعنوان ورودی و
سود حاصل تسهیالت بهعنوان خروجی در نظر گرفتهشده است .در بخش وامدهی هر چه
مطالبات بانکی کمتر باشد قدرت وامدهی بانک بیشتر است بنابراین با کاهش مطالبات
میتوان ناکارایی این بخش را بهبود بخشید.بانک حکمت ،خاورمیانه ،قوامین .در بخش یک
(سپرده) و بخش دوم (وام) کارا هستند اما در بخش سوم (اوراق مشارکت) ناکارا میباشند.
در بخش سوم (اوراق مشارکت) سود حاصل از تسهیالت ورودی و درآمد کارمزد و
نتیجه مبادالت ارز خروجی است ،اما ازآنجاییکه سود حاصل از تسهیالت بهعنوان خروجی
بخش دوم است نمیتوان آن را کاهش داد .بنابراین بایستی ورودی حاصل از تسهیالت
بهعنوان یک محصول میانی افزایش یابد تا با بهبود این بخش کارایی کل بانک افزایش پیدا
کند.بانک اقتصاد نوین ،انصار ،پاسارگاد ،سرمایه و کارآفرین در یخش دوم (وام) کارا و
دربخش یک (سپرده) و در بخش سوم (اوراق مشارکت) ناکارا میباشند .بانک آینده ،قرض
الحسته رسالت ،گردشگری در بخش یک (سپرده) کارا و در بخش دوم (وام) و در بخش سوم
(اوراق مشارکت) ناکارا میباشند.
بانک ایرانزمین ،دی ،سامان ،سینا و مهر اقتصاد در هر سه بخش ناکارا میباشند.
نکته قابلتوجه این است به علت اینکه ورودیهای منعطفی در این پژوهش به کار
نرفته است و برخی از ورودیها تحت عنوان محصول میانی یکبار در نقش خروجی برای
یک بخش و بار دیگر در نقش ورودی برای بخش دیگر میباشند ،بنابراین کاهش ورودیها
در این سه بخش بهویژه در بخش دوم و سوم خیلی قابلقبول نمیباشد و بیشترین تمرکز
بایستی برافزایش خروجیهای هر بخش باشد.
در پژوهشهای آینده میتوان با استفاده از دیگر مدلهای شبکهای کارایی مدیریت
بانکها را محاسبه کرد و در نهایت از مقایسۀ چندین مدل میتوان دریافت که کدام مدلها
به واقعیت نزدیکتر است .همچنین میتوان با استفاده از این مدلها میتوان به مقایسهای
کارایی مدیریت بانکها در سالهای متفاوت پرداخت.
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