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 چکیده

های نامنلو  نیز   در بسییییاری او او،ات، در بنهاههای مالی و ا،دییییادی، تولید خروجی های منلو  منتر به تولید خروجی           

ر اثر د گردد. یکی او بزرگدرین معضیالت بانکداری امروو، اززای  منالبات بانکی اتی . در این عینع  ایتاد منالبات بانکی   می

گیرد. پرداخ  تسهیالت به مشدریان او مدلهای کسب و کار عنع  بانکداری ات ،       پرداخ  تسهیالت به مشدریان عورت می   

 شود.بنابراین ایتاد تسهیالت غیرجاری بانکی نیز همواره در این عنع  دیده می

قیق در عملیات ات  با تاکید بر نق  پارامدر  در این تحقیق بر آنیم تا با کمک روش تحلیل پوششی داده ها که او روشهای تح   

تسهیالت غیرجاری، کارایی شعب بانک ا،دیاد نوین را ارویابی کنیم. در مدلهای ارویابی کارایی که در این پژوه  به کار گرزده 

بانکی   خهشده ات ، باوگش  به مو،ع تسهیالت اعنایی مشدریان به بانک به عنوان خروجی منلو  و عدم باوگش  پول به چر      

توتط مشدریان به عنوان خروجی نامنلو   لحاظ می گردد. در ادامه، به کمک تکنیک درخ  تیمیم که او تکنیک های پی   

 گردد.بینی در داده کاوی ات ، ،وانینی جه  تنت  میزان کارایی شعب با توجه به پارامدرهای عملکردی اتدخراج می

می باشد. ورودی و خروجی های مورد   9313ط به  شعب بانک ا،دیاد نوین در تال    داده های اتدفاده شده در این مقاله مربو  

تدخراجی او         شده و ،وانین ا شعب جمع آوری  تدفاده در روش تحلیل پوششی داده ها او اطالعات  مربوط به  یمیم   ا درخ  ت

 باشد.ر رزده ات ، میتخمین کارایی شعب با روش تحلیل پوششی داده ها به کابراتاس پارامدر های موثری که در 

 تحقیق در عملیات، تحلیل پوششی داده، کارایی، داده کاوی ،درخ  تیمیم کلمات کلیدی :

 

 مقدمه 1

اغلب تسهیالت غیر جاری به عورت یکتا با تسهیالت جاری به عنوان مقدار تسهیالت اعنایی که جزء  در عنع  بانکداری،

نظر ،رار می گیرد. در عورتی که تسهیالت غیر جاری به عنوان یک خروجی خروجی های بانک او دیدگاه واتنه گری ات ، مد 



 

شود. مشکلی که وجود دارد این ات  که در روش تحلیل پوششی داده ها همواره کاه  می لحاظ در عنع  بانکداری نامنلو 

شود. بنابراین باید مدلی را ارائه نمود که با  اززای  خروجی نامنلو ، ورودیها و یا اززای  خروجی ها باعث بهبود میزان کارایی می

وش تواند به عنوان یک رهای داده کاوی نیز میریدماتدفاده او الهو عملکرد یک واحد نه تنها اززای  نیازده بلکه کاه  یابد.

موجود در این مدل را که به خاطر اعول به کار  تدی هایها ،رار گیرد و  بدواند کاهای تحلیل پوششی دادهر کنار مدلتوانمند د

 ن ات  را بهبود دهد.در شکل گیری آ رزده

 

 ادبیات موضوع 2

( توتعه پیدا کرد. 9111معرزی و بوتیله بنکر، چارلز و کوپر ) (9191ها توتط چارلز،کوپر و رودو )روش تحلیل پوششی داده

که برای تحلیل عملکرد واحدهای تیمیم گیرنده با چندین ورودی و تحلیل پوششی داده ها یک  روش تحقیق در عملیات ات  

کردن ورودی ها و حداکثر کردن خروجی ها اتدوار  کمینهتخمین انداوه کارایی با اتدفاده او این روش بر روی خروجی ات .

ر تال دکاربرد زراوانی دارد.و مدل های اتدوار بر زرضیات ا،دیادی  این روش در ارویابی عملکرد بانکها، تکنولوژی تولیدات .

مورد توجه ویادی ،رار گرزده ات .  به عنوان نمونه  ،امنلو  در مدل های محاتبه کاراییهای اخیر وارد کردن خروجی های ن

  .[1]گرددالیندگی آنها در محاتبه کارایی لحاظ میدر ارویابی کارخانه های تولید کننده، میزان آ

 ، او روشهایهاتحلیل پوششی دادهان اهمی  تایر ویژگی ها بر کارایی محاتبه شده با روش در این تحقیق برای یررتی میز

کاوی ات ، و به وبان تاده به معنای اخدیاص یک بینی در دادههای پی بندی او مدلدتده داده کاوی اتدفاده شده ات .

های نظارت شده در داده کاوی بندی او روشدتده[. 2شیء داده به یکی او چند دتده یا کالس او پی  تعریف شده ات  ]

بندی کامالً مشخص ات  و مدغیر یا مدغیرهایی وجود دارند که اروشات . این به آن معنات  که هدف او انتام عمل دتده

 بینی ات .های تاریخی، ،ابل پی ها و دادهشان طبق اروش تایر ویژگی

[ به تفییل مورد بحث ،رار 1و  3، 2توان به موارد ویر که در منابع ]وجود میبندی و رویکردهای مهای دتدهاو جمله مدل

ار های عیبی، ماشین برد، تکنیک شبکههای تیمیم، دتده بندی بیز، دتده بندی بر اتاس ،انوناند اشاره کرد: درخ گرزده

ها و الهوریدمی زاوی. در این تحقیق او تکنیکنزدیکدرین همسایه، الهوریدم ژندیک و رویکرد هاkپشدیبان، دتده بندی انتمنی، 

ای ههای تیمیم اتدفاده شده ات . عل  این امر نیز یازدن ،وانین و کشف الهوهای پنهان بین ویژگیتاوی شده درخ های پیاده

کردی های عملهدف او به کار گیری درخ  تیمیم در این تحقیق بررتی میزان اهمی  ویژگی تاثیرگذار بر میزان کارایی ات . 

شعبه بر میزان کارایی محاتبه شده برای هر شعبه او طریق روشهای محاتبه کارایی بوده ات . الهوریدم به کار رزده نیز الهوریدم 
9CARD  بوده ات  که در بسده نرم اززاریSPSS Clementine  پیاده تاوی شده ات . عل  به کار گیری این الهوریدم در

که زیلد هدف یا خروجی این الهوریدم می تواند مقدار پیوتده باشد و او آنتا که کارایی محاتبه شده تحقیق پی  رو این ات  

 عددی بین عفر تا یک ات ، این الهوریدم، الهوریدم مناتبی برای این پژوه  ات .  

                                                           
1 Classification and Regression Tree 



 

 روش تحقیق 3

 تحلیل پوششی داده ها 3.1

کارایی در وا،ع میزان توانایی واحدهای ا،دیییادی در تواند شییاخص خوبی برای تیینت  آنها باشیید.  میزان کارایی شییعب، می

های تنت  کارایی اتدفاده او روش   اتدفاده بهینه او امکانات در راتدای رتیدن به اهداف آن واحد را می تنتد. یک او روش    

 تحلیل پوششی داده هات . این روش مزایای ویادی نسب  به روش های دیهر دارد.

نیاو به اعمال تلیقه ازراد برای وون دهی به   "ی تنتد و عوامل بیرونی در آن دخیل نیس . ثانیا  شعب را نسب  به هم م   "اوال 

الهوهای د،یقی برای رتیدن به کارایی بیشدر و عملکرد بهدر برای هر شعبه ارائه      "شاخص های ورودی و خروجی نیس . ثالثا  

 دهد.می

ی در مورد شاخص های ورودی و خروجی ات . ویرا نمی توان به در بانک تیمیم گیر  DEAیکی او دشوارترین مراحل روش 

بانک دیدگاهی همانند یک کارخانه یا یک نیروگاه را داش . رتیدن به شاخص های مناتب در هر واحد ا،دیادی، نیاومند 

بهره گیری او شناخ  کامل آن ات . بانک همانند یک واحد ا،دیادی ات  که با دادن امکانات به واحدهای تح  نظر خود و 

نیروی انسانی، تعی در جذ  تپرده های مردم دارد و پس او طی این مرحله به پرداخ  تسهیالت به ازراد و شرکدها و نیز 

دریاز  کارمزد او انها می پرداود. اگر چه با تغییر دیدگاه به بانک، می توان شاخص های دیهری را در نظر گرز  و در وا،ع نحوه 

 هر متموعه ا،دیادی، بیانهر دید و نهاه آن بنهاه به مقوله کارایی واحدهای تح  نظر خود ات .تعیین شاخص ها در 

 

کنند. بردار خروجی میرف می sورودی را جه  تولید  mگیری وجود دارد که هر یک واحد تیمیم nکنیم در اینتا زرض می

Tو   ام را به ترتیب با نمادهای jورودی و خروجی واحد 

sjjjJ yyyY ),....,,( 21   نمای

miبه اوای هر  0JYو  0JXمقادیر نامنفی بوده و  rjyو ijxدهند. در اینتا می ,...,2,1  وsr ,...,2,1و

nj ,...,2,1. 

 [5] :در ماهی  ورودی برای ارویابی واحد عفر چنین ات  BCC مدل 
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 شاخص های ورودی و خروجی 3.2

می پرداویم. هدف ما بدتیی  اوردن  و،دی شییاخص های ورودی و خروجی تعریف شییدند به اتییدخراج داده های مربوط به آنها

 می باشد. شرح بدت  آمدن هر یک او مقادیر ورودی و خروجی به شرح ویر ات : 9313کارایی شعب بانک در تال 

 الف(ورودی ها:

 9313میزان منابع هر شعبه در پایان تال منابع:  (9

 9313میزان هزینه های کل مربوط به شعب در تال  هزینه های کل: (2

 9313تعداد پرتنل هر شعبه در پایان تال : تعداد پرسنل (3

 که توتط کارمندان شعب عورت می گیرد ات   تمام تراکن  هایی ومان انتامعبارت ات  او  :زمان کل عملیات (1

تبه ومان انتام همه ریز تراکن  ها در      تدفاده او زیلدهای موجود در پایهاه داده و نیز محا شاخص با ا اطالعات این 

 ت .شعب انتام شده ا

 ب(خروجی های مطلوب

 9313مانده تسهیالت  شعب در پایان تال  .مانده تسهیالت جاری :1

 9313کارمزد دریازدی  شعب در پایان تال  .کارمزد های دریافتی:2

 : مانده ضماندنامه  شعب در پایان تال .مانده ضمانتنامه3

9313 

 ج(خروجی های نامطلوب

 پرداخ  نشده تسهیالت اعنایی به مشدریان ات . : شامل معو،اتمانده تسهیالت غیر جاری

 

 ورود خروجی نامطلوب در مدل  3.3

 یعنی  زرض کنید برای خروجی های مدل تحلیل پوششی داده ها دو نوع خروجی منلو 
gy  و خروجی نامنلو  یعنی

byبا ته نامنلو  خواهیم بود.در این عورت ما در عدد اززای  خروجی های منلو  و کاه  خروجی های کنیم.تعریف می

 روش به بررتی نق  خروجی های نامنلو  در تخمین میزان کارایی می پرداویم.



 

ار پیدا کردن بردو تپس  -9،ضر   بردار خروجی های نامنلو  در   BCCیک روش پیشنهادی برای اعالح مدل روش اول: 

در وا،ع  اندقالی  برای اینکه تمامی خروجی های نامنلو  منفی را به مثب  تبدیل کنیم.
by  ذکر شده در مدل همان مقدار

: [1]و داریماندقال یازده و مثب  ات .
b

by y w   

 شود.خروجی ات  حفظ میمقدار کارایی با این اندقال که در وا،ع در جه  محورهای 

هسدند حفظ می شود و خواهیم   BCCبا این اعالح همچنان زرض محد  بودن و امکان پذیری مدل که او اعول موضوعه مدل 

 :[6]داش 

 

 

 

 

 

 

 

در نظر گرزدن تسهیالت غیر جاری ) شامل تسهیالت تررتید گذشده ،معوق و مشکوک الوعول( به عنوان : روش دوم  

 ورودی 

 با حذف  تسهیالت غیر جاریکل تسهیالت اعنایی  مانده  :روش سوم  

، او تکنیک درخ  تیمیم 3تا  9در ادامه برای یازدن میزان اهمی  زاکدورهای مورد بررتی در کارایی محاتبه شده در روشهای 

منابع، هزینه های کل، ومان کل که او روشهای داده کاوی ات  برای این منظور بهره می بریم. ورودی درخ  تیمیم شامل 

بار اجرا  3این الهوریدم را  مانده تسهیالت غیر جاری. و  مانده ضماندنامه ،ی دریازدیعملیات، مانده تسهیالت جاری، کارمزد ها

 به عنوان خروجی یا پارامدر هدف در نظر می گیریم.  را 3تا  9به دت  آمده او روشهای  کاراییکرده و هر بار 

 

 یافته ها و نتایج 4

 بیان شده ات . (9)خالعه ندایج بدت  امده در جدول  مده ات .آبدت    Rی ته روش اول با اتدفاده او نرم اززار هاخروجی
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  روش اول روش دوم روش توم

 میانهین کارایی 24.9 24.0 2412

 تعداد شعب ناکارا 32 31 1

تعداد کل شعب مورد  233 233 233

 بررتی

 میزان کارایی شعب -9جدول 

ات .در وا،ع شاخص های ورودی و خروجی تمامی شعب  9313تال خروجی ها مربوط به تمامی شعب بانک ا،دیاد نوین در 

ر در وا،ع هماننومحاتبه شده ودر دو مدل مذکور به کار گرزده شده و ندایج حاعل به طور اجمالی در جدول زوق بیان شده ات .

ا،ع باید توجه داش  در و شود.که مشاهده میشود تاثیر نق  خروجی های نامنلو  در میزان کارایی شعب به وضوح دیده می

 عدم توجه به نق  این شاخص در بررتی نحوه عملکرد شعب بانک باعث ایتاد خناهای زاحشی می گردد. 

نمای  داده شده ات .  3تا  9در نمودار های  SPSS Clementineاو اجرای الهوریدم درخ  تیمیم در نرم اززار ندایج حاعل 

به عنوان پارامدر هدف، میزان اهمی  تایر پارامدرها در تخمین این زیلد را  9ی به روش با در نظر گرزدن پارامدر کارای 9نمودار 

نشان می دهد. هماننور که او نمودار ،ابل اتدنداج ات ، مانده ضمان  نامه، مانده تسهیالت غیر جاری و ومان عملیات بانکی 

 یک دارندشعبه به ترتیب بیشدرین تاثیر را در پی  بینی کارایی شعبه به روش 

 9نمودار میزان اهمی  پارامدرهای ورودی در تخمین کارایی به روش : 1 نمودار

 

به ترتیب بیشدرین تاثیر را  مانده تسهیالت غیر جاریو  مانده ضمان  نامه، مانده تسهیالت جارینیز نشان می دهد،  2نمودار 

درعد تغییرات کارایی شعب را توعیف  2.حدوداً در این روش،  دارند. مانده ضمان  نامهدر پی  بینی کارایی شعبه به روش دو 

 .می کند



 

 2نمودار میزان اهمی  پارامدرهای ورودی در تخمین کارایی به روش : 2 نمودار

 

را توعیف  3درعد تغییرات کارایی شعب به روش  02 مانده تسهیالت غیر جاری،نیز بیانهر آن ات  که،  3همچنین، نمودار 

  او محاتبه کارایی حذف شده بود. 3مانده تسهیالت غیر جاری در مدل شماره می کند. نکده ،ابل تامل نیز در آن ات  که 

 3نمودار میزان اهمی  پارامدرهای ورودی در تخمین کارایی به روش : 3 نمودار

 

توان بوتیله الهوریدم درخ  تیمیم به ،واعدی منمئن برای پی  میدر تعیین کارایی با بررتی نق  پارامدرهای مخدلف 

که  دندهسمهمدرین ،واعد اتدخراجی برای پی  بینی کارایی شعب مربوط به ،واعدی  ی شعب دت  یاز .ایبینی میزان کار

به طور کلی شعبی که نسب   .الیه های اولیه ،واعد مذکور لحاظ شده ات نها به عنوان یکی او آجاری در الت غیرسهینق  ت

به  نسب  تسهیالت غیر جاری انها به تسهیالت جاری دارای مقادیر پایینی بوده ودر عین حال دارای مانده تسهیالت باالیی 

پی   مده برایآن ،اعده بدت  محمکدری. ،اعده ذکر شده شعب ،رار دارند در وضعی  بهدری نسب  به بقیه تایر شعب بودند

عدم بررتی این موضوع در مدل های ارائه شده روش تحلیل پوششی داده ها به این عل  ات  که  بینی کارایی شعب ات .

مدل تحلیل پوششی داده نهاده شده ات  را ویر توال  آن این نسب  باعث غیر خنی شدن مدل گشده و اعولی که براتاس

 می برد.
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با حذف مانده تسهیالت اعنای او خروجی ها ،کاه  محسوتی در میزان تعداد شعب ناکارا و نیز میانهین کارایی بوجود می 

در روش اول و روش دوم شباه  های زراوانی به هم دارند و در وا،ع در خروجی ها شبیه هم عمل می کنند.آید.در عورتی که 

 ان به اززای  خروجی های منلو  و کاه  خروجی های نامنلو  بپرداویم.همزمدهد که وا،ع روش اول به ما اجاوه می

در وا،ع  دهمچنین با به کارگیری الهوریدم داده کاوی به نق  پراهمی  تسهیالت غیرجاری در تعیین کارایی پرداخده می شو

ی میزان کارایی ات  و پی  بیندر تخمین )جاری و غیر جاری( الت ده تاکید متددی بر اهمی  نق  تسهیاالهوریدم به کار رز

  میزان کارایی با توجه به نسب  دو شاخص مذکور و مانده شاخص تسهیالت، امری ممکن می نماید.
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