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ارزیابی ورتبه بندی شعب بانک اقتصادنوین شیرازبرمبنای کیفیت خدمات 
 فازی TOPSIS/DEA/AHPبااستفاده ازتکنیک

 †الهام عفیفیان *صهیب خداپرستی

  72/۰9/۹۳94 :خیتار

 ‡کیدهچ
 یک مختلف ابعاد در ارزیابی نظام فقدان که ایگونهب است؛ کرده ناپذیررااجتناب ارزیابی وجودنظام مدیریت دانش تحوالت درعصرکنونی

خودرا  فعالیتهای، خود انیمشتر دربین مطلوب ذهنیت ایجاد برای بانکها .کنندمی قلمداد ،آن هایبیماری ازعالئم یکی عنوان به ،سازمان را
 ،مطلوب برایجادذهنیت عالوه سازمان که شود می موفقیت منجربه درصورتیارزیابی ها این موردارزیابی قرارمی دهند. مستمر صورته ب

ازلحاظ انه بانک اقتصادنوین شهر شیرازراگ۹۳.دراین پژوهش، شعب ببرد راباال خدمات وکیفیت ساخته متناسب باآن خودرانیز عملکردواقعی
 .شده است گرفته بهره گيري تصميم تكنيك چندين ازشده، از دید مشتریان، مورد ارزیابی قرارداده ایم. برای این منظور کیفیت خدمات ارائه

 پوششي تحليل بر مبتني رياضي سازي مدل از ،بانک شعب عملکردي هاي ستاده و ها نهاده اهميت درجه تعيين براي فازي تاپسیس تكنيك از
استفاده شده است. برای  شعب نهايي بندي رتبه منظورتجزیه و تحلیل سلسله مراتبی ب فرايند از و شعب سبين كارايي سنجش براي داده ها

معاونین شعب، نفراز مدیران و72سازی عوامل توسطغربال ایه خدمات بانکی شناسایی و پس ازعامل اولیه در ار74این منظور در گام اول 
ترونیک مناسب، چیدمان شعبه و وضعیت ظاهری کارکنان، مناسب بودن محل پاسخگویی ومسئولیت پذیری،خدمات الک عامل؛8

عامل  ۳ورودی سیستم و ساعته،بعنوان 74مشتریان خاص،امنیت اطالعات ،امدادوقت مشتریان،امکانات ویژه برای  شعبه،اهمیت دادن به
ند. در ادامه نیز با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی منابع بانک وکارمزدهای دریافتی بعنوان خروجی سیستم انتخاب گردیدتعدادمشتریان، 

که  شعبه عفیف آباد، زند و پاسداران در رتبه ،برمبنای کارایی شعب و تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی شعب بانک، رتبه بندی شدند
 .های اول تا سوم قرارگرفتند

 خدمات بانکی تکنیک تصمیم گیری،ارزیابی عملکرد،مشتریان،: های کلیدیواژه
 **JEL: Cبندی طبقه
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 مقدمه:-1 7

ای که فقدان نظام ناپذیر نموده است؛ به گونهدر عصر کنونی تحوالت شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی را اجتناب
هر سازمان به منظور آگاهی از  .ندکن قلمداد می یارزیابی در ابعاد مختلف سازمان را، به عنوان یکی از عالئم بیماریهای سازمان

 میزان مطلوبیت فعالیت های خود در محیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد.
از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون  

بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم  هرچندکهو نهایتاً مرگ سازمان است.  فرسودگیآن  که پیامدهای ،گرددسازمان تلقی می
فقدان نظام کسب  که،دهدمطالعات نشان می، اما شودمی وقوع یکباره آن، از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس ن

سرانجام این  د.نمایرا غیر ممکن می های سازمانبازخورد امکان انجام اصالحات الزم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت 
 ]۹7 [مرگ سازمانی است ،پدیده
تواند پشتیبان برنامه رشد و کند که این نیروها میایجاد می ۹افزاییهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم همب

ای را در این مورد اعمال ههای تعالی سازمانی شود. دولت ها و سازمان ها و مؤسسات تالش جلو برندتوسعه و ایجاد فرصت
کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان می

و کسب بازخور و اطالع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود 
در مورد . ]8 [پذیر نیستگیری و ارزیابی امکانتمامی موارد مذکور بدون اندازهدرحالیکه،  نخواهد شد. مستمر عملکرد میسر

کنیم اندازه گرفته و در هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می»گوید: گیری لرد کلوین فیزیکدان انگلیسی میضرورت اندازه
دانیم. در غیر این صورت آگاهی و عا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی میتوانیم ادقالب اعداد و ارقام بیان نماییم می

 ]2 [«دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید
همچنین صاحبنظران و محققین معتقدند که ارزیابی عملکرد، موضوعی اصلی در تجزیه و تحلیل های سازمانی است و 

موجب هوشمندی  ،گیری عملکردگیری عملکرد نباشد، مشکل است. ارزیابی و اندازهو اندازه تصور سازمانی که شامل ارزیابی
 .شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی استسیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می

 جايگاه از دارند، ثروت و لپو گردش در را اي كننده تعيين نقش جامعه در كه خدماتي و مالي موسسات بعنوان ها بانك
 افزايش و اقتصادي هاي بخش رشد در تواند مي ها بانك موثر و مثبت فعاليت. برخوردارند كشور هر اقتصاد در اي ويژه

 ذهنیت ایجاد برای گذارد. بانک ها جاي بر مهمي اثرات اقتصادي هاي زمينه برخي در شکوفايي و بخش هر در توليدات
 صورتی در ارزیابی ها این مورد ارزیابی قرار می دهند. مستمر خود را به صورت خود، فعالیتهای مشتریان بین در مطلوب

 و ساخته متناسب آن با نیز را خود واقعی عملکرد مطلوب، ذهنیت ایجاد بر عالوه سازمان که شود می موفقیت به منجر
ارزیابی عملکرد سازمان ها مورد استفاده قرارگرفته . درتحقیقات گذشته، مدل های متفاوتی جهت ببرد باال را خدمات کیفیت

 است. جدول زیر بیانگر این موضوع می باشد.
 
 ۹ جدول

 مدل های ارزیابی
 نتایج/بررسی سال نویسنده مدل ارزیابی

 ۹992 صوفیان فزالن 7ها داده پوششی تحلیل
 از بعد سال یک بویژه مالزي بانکداري بخش ناکارایی باالي درجه

 ]۹8 [اي شرقیآسی بحران

 & ,Wang, Huang ۳مراتبی سلسله تحلیل
Dismukes 

 ]72 [عملکرد سازمان میزان بر موثر عوامل تعیین 7۰۰4

 ]72 [اعتبار ارزیابی تحلیل Suwignjo , Bittici & 7۰۰۰ مراتبی سلسله تحلیل
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2 data envelopment analysis 

3 analytic hierarchy process 
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Carrie 
 ]7۰ [سازمان مختلف واحدهاي عملکرد تعیین Lee , Kwak, & Han ۹991 مراتبی سلسله تحلیل

و  Fuzzy AHPروش ترکیبی 
TOPSIS 

Secme,Bayrakdaroglu, & 
Kahraman 7۰۰9 71 [ترکیه بانکداري بخش بررسی عملکرد[ 

 ]۳ [ارزیابی عملکرد آموزش عالی ۹۳88 حسن زاده و همکاران ۹درجه ۳2۰ارزیابی 
 ]۹۹ [دولتي بانكهاي با خصوصي بانكهاي كارايي مقايسه ۹۳88 همکارانش و طيبي پارامتري روش
 ]9 [ايران در خصوصي و دولتي هاي بانك كارآيي تطبيقي مقايسه ۹۳82 شبستري DEA و خطي ريزي برنامه

 
ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معموالً مترادف با اثربخشی فعالیتها است. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و 

گیری به طور کلی ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش و اندازه]2 [ .عالیت ها و عملیات استها با ویژگی کارآ بودن فبرنامه
ای که انتظارات و شاخصهای مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده های مشخص به گونهعملکرد دستگاهها در دوره

 ]۹۰ [« گردد.شفاف و از قبل به آن ابالغ شده باشد، اطالق می
گانه بانک اقتصادنوین شهر شیراز را ازلحاظ کیفیت خدمات ارائه شده، از دید مشتریان، مورد ۹۳شعب دراین پژوهش، 

 از سيستماتيك استفاده براي تلفيقي يك شيوه و با در نظرگرفتن مطالعات گذشته، از ارزیابی قرارمی دهیم. برای این منظور
 هاي ستاده و ها نهاده اهميت درجه تعيين براي اپسیس فازيت تكنيك شده است. از گرفته بهره گيري تصميم تكنيك چندين

 نسبي كارايي مدلهاي سنجش طراحي براي داده ها پوششي تحليل بر مبتني رياضي سازي مدل از بانک، عملکردي شعب
ه بحث به استفاده شده است. درادام شعب نهايي بندي رتبه تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی بمنظور فرايند از نهايت در و شعب

 اختصار، تکنیک های مورد استفاده را معرفی می کنیم.

 2تاپسیس فازیتکنیک 
تکنیک تصمیم گیری تاپسیس توسط یون و هوانگ بر اساس اصلی بسط یافته است که گزینه انتخاب شده بایستی از راه حل 

 ]1 [ه باشد. ایده آل مثبت، کمترین فاصله و از راه حل  ایده آل منفی بیشترین فاصله را داشت
 ]۹ [مفروضات زیربنایی این تکنیک عبارتند از

مطلوبیت هر شاخص باید بطور یکنواخت، افزاینده یا کاهنده باشد.به عبارت دیگر مطلوبیت شاخص اعم از کیفی یا کمی  -
تا بتوان بهترین ارزش یا تغییر مقدار آن افزاینده یا کاهنده است.شاخص ها بایستی بطور یکنواخت کاهنده یا افزاینده باشند 

 موجودآن را نشان دهنده ایده آل مثبت و بدترین ارزش آن را نشان دهنده ایده آل منفی تلقی نمود.
 شاخص ها باید بگونه ای باشند که مستقل از یکدیگر فرض شوند. -
گردد، بدین علت که نرخ  فاصله گزینه ها از راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی به صورت فاصله اقلیدسی محاسبه می -

 تبادل و جایگزینی بین شاخص ها معموال مقداری غیر از واحد است.
 مبناي. ميکند بندي رتبه معيار،  nبه توجه با را گزينهmكه است شاخصه چند تصميم گيري هاي روش از يکي تاپسيس

 نامطلوب آل ايده جواب از را فاصله بيشترين و مطلوب آل ايده از جواب را فاصله كمترين كه است اي گزينه انتخاب روش، اين
 ميتوان رو، ازاين] 7۹[باشد، مي مشکل آنها از صحيح هاي داده آوري وجمع است پيچيده رساني،معموالً خدمت مکانيزم.دارد

این  ها که تكنيك اين از يکي.  برد بهره آن مزاياي از و نمود مختلف استفاده گيري تصميم هاي تكنيك در فازي منطق از
 ميشود. تبديل  فازي تاپسيس تكنيك به آن، در فازي منطق كاربرد كه با باشد مي تاپسيس تكنيك قابلیت را داراست،

 فازی به شرح زیر است:تاپسیس  مراحل بکارگیری
 تعیین اوزان معیارهای ارزیابی.  -۹مرحله 
تغیرهای کالمی برای گزینه ها با توجه به ایجاد ماتریس عملکرد/ تصمیم گیری فازی و انتخاب بهترین م  -7مرحله 

 ام ارزیابی شده است. kکه توسط متخصص   Cjبا توجه به معیار   Aiمعیارهانشان دهنده رتبه عملکرد گزینه 
 ماتریس نرماالیز تصمیم گیری فازی -۳مرحله 
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 د.که در زیر نشان داده شده است بدست می آی ماتریس نرماالیز توسط فرمول  4

(۹)  
(7)       

(۳)    

(4 )      

(1 )      

     

    

 (FNIS)( و راه حل ایده آل منفی فازیFPISتعیین راه حل ایده آل مثبت فازی) -4مرحله 
+A  بهترین سطح و-A .بدترین سطح از طریق فرمول های زیر بدست می آید 

(2 )      

(2 )     

(8 )   

 

 FNISو   FPISمحاسبه فاصله هر یک از گزینه ها از  -5مرحله 

 (9 ) ,  

 ,m                                                                )۹۰( 

 
 

 نسبی و بهبود گزینه ها برای دستیابی به سطوح بهتر در هر معیاربدست آوردن درجه شکاف  -6مرحله

(۹۹ )   

(۹7 )      

 

می توان فهمید که در میان گزینه های فازی ممکن، کدام شکاف برای دستیابی به سطوح بهتر و رسیدن به از این طریق 
 .]2،۹9،۹2 [استراتژی بهبود یابد

 

 اده:تحلیل پوششی د
گيرنده ميباشد.  تصميم هاي واحد نسبي كارايي ارزيابي و براي محاسبه رياضي ريزي برنامه روش ها داده پوششي تحليل
 تكنيك تحلیل پوششی داده ها تكامل راه آغازگر كشاورزي آمريکا، بخش كارايي تخمين براي ۹912 سال در كارفارل بار اولين

 ديدگاه و رودز چارنز،كوپر۹928در سال . نياورد دست به توفيقي و خروجي ورودي چند با واحدهايي ارزيابي در وي اما. بود
 مدل اين. داشت را خروجي و ورودي چندين با كارايي گيري اندازه توانايي كه كردند را ارائه مدلي و دادند توسعه را فارل
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 نسبي كارايي مقايسة و گيري مدل، اندازه اين ههدف از ارائ .شد نامگذاري  ها داده پوششي تحليل  كلي عنوان اوليه، تحت
مشابه  خروجي و ورودي چندين داراي كه است، ها بانك، شهرداري شعب ها، بيمارستان مدارس، مانند سازماني واحدهاي

بمنظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم  کها به عنوان یک روش غیر پارامتریتحلیل پوششی داده.در واقع از [۹4] هستند
ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابی شود. امروزه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی دادهگیرنده استفاده می

ها استفاده سازمانها و صنایع مختلف مانند صنعت بانکداری، پست، بیمارستانها، مراکز آموزشی، نیروگاهها، پاالیشگاه
ها عالوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف سازمان را در شاخصهای ی دادهشود. استفاده از مدلهای تحلیل پوششمی

کند. مختلف تعیین کرده و با ارائه میزان مطلوب آنها، خط مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی و بهره وری مشخص می
شوند. ست به واحدهای ناکارا معرفی میا که ارزیابی واحدهای ناکارا بر اساس آنها انجام گرفته ،همچنین الگوهای کارا

 ها را با استفاده ازهای بیشتر یا همان خروجیخروجی ،های مشابه واحد ناکاراالگوهای کارا واحدهایی هستند که با ورودی
 [9] اند.های کمتر تولید کردهورودی

(۹۳) 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                            1  

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

m  تعداد واحد های تصمیم گیرنده =sDMU        
X,Y : ورودی و خروجی ماتریس ها 

m X :  ماتریس ورودی هایmامین sDMU  
m Y :  خروجی های ماتریسm  امینsDMU 
m U : بردار ورودیm  امینsDMU                
m V : بردار خروجیm  امینsDMU 

 :فرایند تحلیل سلسله مراتبی
فرایند تحلیل سلسله مراتبی اولین بار توسط ساعتی و جهت تخصیص منابع کمیاب و نیز جهت نیازهای برنامه ریزی برای 

. این روش، تصمیم گیرندگان را قادر می سازد، اثرات متقابل و همزمان بسیاری از وضعیت های [74]ارتش معرفی شد 
، باید مساله را به دقت و تحلیل سلسله مراتبی  ن را تعیین کنند. برای حل مسایل تصمیم گیری از طریقپیچیده و نامعی

  [۹۳]باهمه جزئیات، تعریف و تبیین کرد و جزئیات آن را بصورت ساختار سلسله مراتبی ترسیم نمود
  [77.]به شکل زیر است AHPالگوریتم  (۹
 انجام مقایسات زوجی بین شاخص ها (7
 یز کردن ماتریس مقایسات زوجی نرماال (۳
 محاسبه اوزان نسبی از طریق محاسبه میانگین حسابی هر سطر (4
 ضرب اوزان نسبی شاخص ها در میانگین حسابی گزینه ها  (1
 ]4 [رتبه بندی کردن گزینه ها (2

 نتایج:-2
تجزیه و تحلیل سلسله  مدل ریاضی مبتنی بر تحلیل پوششی داده،شعبه بانک اقتصادنوین از ۹۳جهت ارزیابی و رتبه بندی 

استفاده می گردد. این ارزیابی از دید مشتریان و بر مبنای کیفیت خدمات ارایه شده شعب صورت می  مراتبی و تاپسیس فازی
پذیرد. بنابراین جامعه آماری پژوهش، مشتریان شعب می باشند. در مقطع زمانی مربوط به انجام پژوهش در مجموع 



 
 

2 
 
عامل اولیه در ارایه 74 پس از مطالعه تحقیقات گذشته برای این منظور در گام اول یافت گردید.چک لیست از مشتریان در721 2

 .( ارایه شده است7گردید. عوامل در جدول )خدمات بانکی شناسایی 
 
 7 جدول

 عوامل موثر در ارائه خدمات بانکی
 شرح ردیف شرح ردیف

 ان دریافت تسهیالتتعدیل مدت زم ۹۳ پاسخگویی و مسئولیت پذیری کارکنان ۹
 مناسب بودن سود تسهیالت ۹4 سیستم نوبت دهی مناسب 7
 شناسایی مشتریان خاص ۹1 مناسب بودن محل شعبه ۳
 ارسال ماهنامه بانک برای مشتریان ۹2 چیدمان جذاب شعبه 4
 افزایش خودپرداز ۹2 ایجادمرکز اطالع رسانی 1
 یصدور؟انی کارت بانک ۹8 امکانات رفاهی شعبه 2
 تبادل الکترونیکی اطالعات با سایربانک ها ۹9 ساعت کاری مناسب 2
 باال بودن جایگاه بانک در میان سایر بانکها 7۰ تخصص کارکنان 8
 امکان ارتباط مستقیم با مدیران ارشد بانک 7۹ قانونمند بودن کارکنان 9

 یت ارشد از استراتژی هاتعهد مدیر 77 اهمیت دادن به وقت مشتری و کاهش مدت زمان انتظار ۹۰
 سیستم امنیتی کارامد 7۳ فن آوری نوین بانکی ۹۹
 ایجاد واحد فعال رسیدگی به شکایات 74 وضعیت ظاهری کارکنان ۹7

 
نفر از مدیران و معاونین شعب قرار گرفت. از نظرات این افراد به عنوان 72این عوامل در قالب یک چک لیست دراختیار 

، ]۹1،۹2[( ارایه شده۳گانه لیکرت که در جدول )9گردد. بدین ترتیب که چک لیست بر اساس مقیاس خبرگان استفاده می 
 طراحی گردید و از خبرگان خواسته شد، نظر خود را در خصوص هر یک از عوامل اولیه اعالم کنند.

 
 ۳ جدول                                                 
 متغیرهای کالمی/فازی مثلثی                                                

 متغیر های کالمی
اعداد فازی 

 مثلثی
 ۹ ۹ ۹ اهمیت یکسان

 ۹ 7 ۳ اهمیت نسبتا کم
 7 ۳ 4 اهمیت کم

 ۳ 4 1 اهمیت نسبتا متوسط
 4 1 2 اهمیت متوسط

 1 2 2 اهمیت نسبتا زیاد
 2 2 8 اهمیت زیاد

 2 8 9 نسبتا خیلی زیاد اهمیت
 8 9 ۹۰ اهمیت خیلی زیاد

 
استفاده می گردد. این نرم افزار دقیقاً بر اساس  الگویی که در مرحله  ۹ تاپسیسنظرات خبرگان بعنوان ورودی نرم افزار

ه هایی که در قبل شرح داده شده است محاسبات را انجام داده و هر یک از عوامل را رتبه بندی می کند. بگونه ای که گزین
عامل؛ 8 مرتبه باالتر قرار می گیرند، به مراتب کمترین فاصله با ایده آل مثبت و بیشترین فاصله را با ایده آل منفی دارند.

پاسخگویی ومسئولیت پذیری،خدمات الکترونیک مناسب، چیدمان شعبه و وضعیت ظاهری کارکنان، مناسب بودن محل 
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ساعته، بعنوان 74، امکانات ویژه برای مشتریان خاص، امنیت اطالعات مشتریان، امدادشعبه، اهمیت دادن به وقت مشتریان
 شدند. خروجی نرم افزار در زیر ارایه شده است.ارایه خدمات بانکی شناسایی مهمترین عوامل در 

 
                     

 
 4 جدول                    
 خدمات بانکی مهمترین عوامل در ارائه                    

 میزان اهمیت) نرمال شده( میزان اهمیت شرح ردیف
 ۰5۹۳2 ۰5۹12 پاسخگویی ومسئولیت پذیری ۹
 ۰5۹2۹ ۰5۹98 خدمات الکترونیک مناسب 7
 ۰5۹۹9 ۰5۹۳2 چیدمان شعبه و وضعیت ظاهری کارکنان ۳
 ۰5۹۳8 ۰5۹19 مناسب بودن محل شعبه 4
 ۰5۹1۹ ۰5۹24 اهمیت دادن به وقت مشتریان 1
 ۰5۰92 ۰5۹۹7 امکانات ویژه برای مشتریان خاص 2
 ۰5۹۰2 ۰5۹74 امنیت اطالعات مشتریان 2
 ۰5۰8۹ ۰5۰94 ساعته74امداد 8

 
ز شعب، بر اساس ورودی و خروجی ها با استفاده از مدل ریاضی تحلیلی پوششی داده میزان کارایی هر یک ا بعددر گام 

مشتریان، منابع و کارمزدهای  عامل تعداددول باال بعنوان ورودی و سه بدین منظور هشت عامل جد. وشمی جیده سن
. در این بخش دو چک لیست تهیه شد. چک لیست اول مربوط به هشت انتخاب گردیدند مدلبعنوان خروجی شعب دریافتی 

سته شده بود، هر یک از گانه لیکرت، در اختیار مشتریان شعبه قرارداده شد. از مشتریان خوا9عامل ورودی و در قالب مقیاس 
عوامل هشت گانه را مستقل از یکدیگر و با توجه به شعبه ای که جهت دریافت خدمات به آن مراجعه کرده اند، مورد ارزبابی 

شعبه بانک دریافت گردید. پس از ۹۳چک لیست، ازمشتریان 721قرار دهند. همانطور که در ابتدای بحث ذکر شد، در مجموع
اعداد این  ،فازی بودند داده ها ازآنجائیکهداده های هر چک لیست در قالب فایل اکسل جمع آوری و  تفکیک چک لیست ها،

 از میانگین هندسی استفاده می کنیم.  ،و جهت تجمیع نظرات مشتریان کردهبه اعداد قطعی تبدیل را فازی مثلثی 
ب قرار گرفت، تا حتی االمکان اطالعات دقیق چک لیست دوم که مربوط به عوامل خروجی می باشد، در اختیار مدیران شع

تری جمع آوری گردد. از مدیران شعب خواسته شد، میزان منابع، کارمزد های دریافتی و تعداد مشتریان شعبه در بازه معین، 
 مشخص کنند. باتوجه به مدل تحلیل پوششی داده خروجی محور و با در نظر گرفتن داده ها، مدل مربوط به سنجش کارایی
شعب بصورت زیر می باشد. پس از حل مدل زیر برای تمامی شعب، میزان کارایی هر یک از آنها تعیین می گردد که نتایج در 

 ارایه شده است. (1)جدول 
 :به شکل زیر است خروجی محور تحلیل پوششی دادهCCRمدل 

 
(۹4)                                                                                                                            

                                                                                                                                            

                                                                                                                                           

                                                                                                                                          

m تعداد واحد های تصمیم گیرنده = ( DMUs )................................................................. m=1, 
2,3,…,13   



 
 

8 
 
8 m X ورودی های ماتریس برای =m امینDMUs  ................................................      ........X=1, 2, 

3,...., 8 
m Y  خروجی های ماتریس برای =m امینDMUs  .......................................      ........... 

............Y=1, 2, 3 
mU بردار ورودی =m  امینDMUs                              
 m Vبردار خروجی =m  امینDMUs 

 

 
 1 جدول

 کارایی شعب
DMUi ۹ 7 ۳ 4 1 2 2 8 9 ۹۰ ۹۹ ۹7 ۹۳ 

 ۰599۰ ۳5۰28 75۹41 45۰۹4 75۰91 ۹5۰42 ۳5142 ۹582۰ ۹5۰۰۰ ۰5842 ۹5۰71 ۳5۰۹7 ۰5984 کارایی
 

در گام آخر نیز با استفاده از ماتریس مقایسات زوجی برمبنای کارایی شعب و تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی هر 
انجام   ۹تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی این بخش محاسبات به کمک نرم افزاردریک از شعب بانک، رتبه بندی شدند. 

 13a(زیر ارایه گردیده است. بعنوان نمونه درایه2می گیرد. ورودی نرم افزار ماتریس مقایسات زوجی است که در جدول)
حاصل این تقسیم  تقسیم شود، که۹5۰71بر ۰5984می بایست عدد  3DMUو 1DMUدرخصوص مقایسه زوجی کارایی 

 می باشد. 13aبرعدد درایه۹حاصل تقسیم   31aمی باشد. در مقابل درایه۰592۰
 
 2 جدول

 ماتریس مقایسات زوجی
۹۳ ۹7 ۹۹ ۹۰ 9 8 2 2 1 4 ۳ 7 ۹ DMU 

۰5994 ۰5۳7 ۰5419 ۰5741 ۰542 ۰594 ۰5722 ۰5179 ۰5984 ۹5۹27 ۰592 ۰5۳72 ۹5۰۰۰ ۹ 
۳5۰47 ۰5929 ۹54۰4 ۰521 ۹54۳8 75822 ۰5849 ۹52۹9 ۳5۰۹7 ۳5112 759۳9 ۹5۰۰۰ ۳5۰2۹ 7 
۹5۰۳1 ۰5۳۳۳ ۰5428 ۰5711 ۰5489 ۰5929 ۰5789 ۰511۹ ۹5۰71 ۹57۹۰ ۹5۰۰۰ ۰5۳4 ۹5۰47 ۳ 
۰5812 ۰5721 ۰5۳91 ۰57۹۹ ۰54۰4 ۰58۰9 ۰57۳9 ۰5411 ۰5842 ۹5۰۰۰ ۰5872 ۰578۹ ۰582۹ 4 
۹5۰۹ ۰5۳71 ۰5422 ۰5749 ۰5422 ۰5911 ۰5787 ۰51۳8 ۹5۰۰۰ ۹5۹8۹ ۰5922 ۰5۳۳7 ۹5۰۹2 1 

۹5829 ۰52۰4 ۰5822 ۰542۳ ۰5888 ۹5222 ۰5174 ۹5۰۰۰ ۹582 75۹92 ۹58۹1 ۰52۹8 ۹589 2 
۳518۳ ۹5۹17 ۹5214 ۰5884 ۹529۳ ۳5۳88 ۹5۰۰۰ ۹59۰2 ۳5142 45۹88 ۳542 ۹5۹28 ۳52۰1 2 
۹5۰18 ۰5۳4 ۰5488 ۰572۹ ۰51۰۰ ۹5۰۰۰ ۰5791 ۰512۳ ۹5۰42 ۹57۳2 ۹5۰7۹ ۰5۳48 ۹5۰24 8 
75۹۹2 ۰528۹ ۰5922 ۰5177 ۹5۰۰۰ 75۰۰۹ ۰519۹ ۹5۹72 75۰91 7542۳ 75۰44 ۰5292 75۹79 9 
45۰11 ۹5۳۰4 ۹582۹ ۹5۰۰۰ ۹59۹2 ۳58۳4 ۹5۹۳7 75۹18 45۰۹4 452۳9 ۳59۹2 ۹5۳۳۳ 45۰29 ۹۰ 
75۹22 ۰5292 ۹5۰۰۰ ۰51۳4 ۹5۰74 75۰49 ۰52۰1 ۹5۹1۳ 75۹41 751۳7 75۰9۳ ۰52۹7 75۹8۰ ۹۹ 
۳5۹۰9 ۹5۰۰۰ ۹54۳1 ۰5222 ۹5429 7594۰ ۰5828 ۹5211 ۳5۰28 ۳52۳4 ۳5۰۰۳ ۹5۰77 ۳5۹78 ۹7 
۹5۰۰۰ ۰5۳77 ۰5427 ۰5742 ۰542۳ ۰5942 ۰5729 ۰51۳7 ۰599 ۹5۹29 ۰5922 ۰5۳79 ۹5۰۰2 ۹۳ 

 
این دو مورد، رتبه پس از نرمالسازی جدول فوق و محاسبه اوزان نسبی از طریق میانگین حسابی سطرها و ضرب ماتریس 

 ارایه شده است. (2)شعبه مشخص می گردد. نتایج در جدول ۹۳نهایی هر یک از 
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 2 جدول
 رتبه نهایی شعب

DMUi ۹ 7 ۳ 4 1 2 2 8 9 ۹۰ ۹۹ ۹7 ۹۳ 
AHP ۰5۰۳8 ۰5۹۹2 ۰5۰4۰ ۰5۰۳۳ ۰5۰۳9 ۰5۰2۳ ۰5۹۳8 ۰5۰4۹ ۰5۰87 ۰5۹12 ۰5۰84 ۰5۹7۰ ۰5۰۳9 

 ۹۰ 7 1 ۹ 2 8 ۳ 2 ۹۰ ۹7 9 4 ۹۹ رتبه
 
 

 8 جدول
 ردیف شعب

 
 شعبه ردیف شعبه ردیف شعبه ردیف شعبه ردیف شعبه ردیف

 بلوار عدالت ۹۳ آبادعفيف ۹۰ پاسداران 2 آبادمعالي 4 بلوار صنايع ۹
 اميركبير ۹۹ ستارخان 8 غربیقدوسي  1 شهرفرهنگ 7

 زند ۹7 قصرالدشت 9 فلکه گاز 2 مدرس ۳ 
 

و ترکیب خروجی دو مدل تحلیل پوششی داده ها و تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله  (8و2)جداول با توجه به بدین ترتیب 
 شعب عفیف آباد، زند و پاسداران در رتبه های اول تا سوم قرارگرفتند.مراتبی، 

 

 بحث:-3
با ارزیابی عملکرد و در هر سازمان تدوین راهبرد، برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت، انجام اصالحات، ایجاد بهبود و تحول 

مهم  فیاز کارکردها و وظا یکیبه عنوان  یابیارز ت،یریمد فیعملکرد و وظا رهیدر دا]7[شناخت وضعیت موجود آغاز می شود.
است  یبلکه آنچه قابل بررس ست،یسازمان ن ازیعملکرد، مورد ن یابیتوان ادعا کرد که ارز یمطرح شده و نم نینو تیریمد

و  فیضع یشناخت باورها و ارزش ها بالعملکرد به دن یابیکند. ارز یرا دنبال م یست که چه اهدافا یابیارز یریجهت گ
در  یفرهنگ مناسب و موثر است و سع تیمطلوب و تثب یباورها و ارزش ها و هنجارها تیتقو زیناخواسته و ن یهنجارها

در ضمن رتبه بندی شعب از طرف مدیران ارشد،  ] 7۳[افراد دارد ینگرش و باورها قیرفتارها از طر رییو تغ تیکنترل و هدا
بسیار حائز اهمیت می باشد. لذا رتبه بندی نهایی شعب صرفاً برمبنای منابع و مصارف را نمی توان یک رتبه بندی مناسب 

 دانست، چراکه سایر شرایط محیطی در این نوع رتبه بندی لحاظ نمی گردد.
از تکنیک های متعدد، از جمله تکنیک تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل در این پژوهش سعی شد، تا با استفاده 

پوششی داده و تاپسیس فازی، داده های محیطی مربوط به عملکرد پرسنل شعب، جمع آوری و تجزیه و تحلیل گردد. هر چند 
از دو تکنیک در خصوص ارزیابی ((هر کدام یک از تکنیک های مذکور به تنهایی و یا ترکیبی ۹که در تحقیقات گذشته )جدول )

عملکرد سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته شد، اما در این تحقیق از ترکیب سه تکنیک بهره گرفته شد، تا بتوان حتی المکان 
 شرایط محیطی حاکم بر شعب را در نظر گرفت و بر اساس آن رتبه بندی نهایی را انجام داد.

ن داده های مربوط به خروجی مدل تحلیل پوششی داده را بیان نمود که دقیقاً درخصوص محدودیت های تحقیق می توا
بر اساس نظر مدیرشعبه استخراج گردیده و مرجع دیگری جهت دسترسی به اطالعات مربوط به منابع،تعداد مشتریان و 

 کارمزدهای دریافتی در اختیار پژوهشگر قرار نداشته است.
 

 منابع:
 تهران چاپ سوم، دانشگاه؛تصمیم گیري هاي چند معیاره،  (۹۳8۳اصغرپور، محمدجواد) .۹
 انتشارات نص، تهران؛( آشنایی با سیستم های ارزیابی عملکرد۹۳89بهجت، محسن) ؛مدرس، سید ناصر ؛اولیاء، محمد صالح .7



 
 

۹۰ 
 

 آزاد دانشگاه نشده چاپ كارشناسي ارشد نامه ،پايان دانشگاه در عملکرد بهبود با ارزيابي بطه را (،بررسي۹۳84رقيه) زاده حسن .۳ ۹۰
 قزوين، واحد اسالمي

(ارزیابی عملکرد با روش امتیازات متوازن از طریق فرایند تحلیل ۹۳82دلوی، محمد رضا) ؛کتابی، سعیده؛حق شناس، اصغر .4
 42-7۹، ص 22، شماره 7۰نشریه دانش مدیریت، تابستان ، سال  ؛سلسله مراتبی فازی

فرهنگ  ؛تخاب پروژه های تحقیقاتی تحت محیط فازی به کمک تاپسیس فازی( رتبه بندی و ان۹۳8۳) ؛خورشیدی ،صدیقه  .1
 72-1مدیریت سال دوم شماره پنجم،ص

  ۹2۳(، " ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان"، مجله تدبیر، شماره ۹۳81رحیمی، غفور ) .2
 محصوالت تولیدي لویت بندياو جهت فازي MADMفنون  کاربرد (۹۳8۳) آباد، صفورا حسین پور مهدي؛رضوانی، حمیدرضا .2
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 دانشگاه: ارشد ينامه كارشناس پايان. ايران در خصوصي و دولتي هاي بانك كارآيي تطبيقي مقايسه(. ۹۳82. )س شبستري، .9

  .تهران
(، "بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی"، ۹۳28طبرسا، غالمرضا ) .۹۰

های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و مجموعه مقاالت دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاه
  استخدامی کشور.

  روش به دولتي هاي بانك  با خصوصي هاي بانك كارايي مقايسه(  ۹۳88. )ع نژاد، مطهري و ،.م نژاد، اميدي ،.ك. س يبي،ط .۹۹
 78،۹-۹۳ ايران،ش اقتصادي پژوهشهاي. پارامتري

بم" در برقراری نظم و امنیت شهرستان  (، " ارزیابی عملکرد نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران۹۳84عادلی، علیرضا ) .۹7
 يك ارائه (۹۳88),رقيه زاده حسن ، داود خواه حق ،  مرتضي خاني موسي پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی

  ۹41صص ۳،۹2۹آموزشي، شماره مديريت و رهبري فصلنامه ،دانشگاه عملکرد ارزيابي براي مفهومي رچوب چها
  ات دانشگاه تهران،چاپ اولمومنی، منصور" مباحث نوین تحقیق در عملیات"انتشار .۹۳
 مهرگان، محمد رضا، مدل هاي كمي در ارزيابي عملکرد سازمان ها ،دانشگاه تهران، چاپ اول .۹4
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