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بررسی عملکرد بانکداري الکترونیک در بانک هاي ایران با استفاده از مدل 
  لفه هاي اصلیؤتحلیل پوششی داده ها وتحلیل م

  
، رضا عباس زاده 3،  حسین دستجردي2، حسن کوهی1محمدرضا عباس زاده

  4امیري
  

  چکیده
بانکداري الکترونیک از مقوله هاي بسیار مهم در حوزه بانکداري در جهان می 

در بانک . که می تواند نقش مهمی در پیشرفت تجارت الکترونیک داشته باشد . باشد 
. هاي ایران در دهه اخیر بانکداري الکترونیک رشد قابل      مالحظه اي داشته است 

دستگاه (هدف از این مقاله بررسی عملکرد یکی از شاخه هاي  بانکداري الکترونیک
چهار . بانک ایران است  18در ) یانه شعب ، پایانه فروشگاهی و پا  ATMهاي 

متغیرورودي سپرده ها ، هزینه عملیاتی ، تجهیزات و تعداد کارکنان و دو  متغیر 
، پایانه فروشگاهی و پایانه   ATMخروجی درآمد عملیاتی و تعداد تراکنش هاي 

تحلیل متغیرها با استفاده از مدل .شعب در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است 
پوششی داده ها همراه با تحلیل مؤلفه اصلی مورد بررسی قرار گرفته اند  و نتایج این 
بررسی نشان می دهد  که بانک ملی ایران باالترین عملکرد و   بانک سینا پایین ترین 

همچنین ترکیب حاصل از متغیرهاي .عملکرد را در حوزه مورد تحقیق دارا بوده اند 
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اد کارکنان به همراه درآمد عملیاتی و تعداد تراکنش مؤثر ترین هزینه عملیاتی و تعد
  . ترکیب در بانک هاي مورد مطالعه شناسایی شده است 

تحلیل پوششی داده ها ، تحلیل مؤلفۀ اصلی ، بانکداري :  واژگان کلیدي
  الکترونیک ، ارزیابی عملکرد

  
  

  
  
  
  
  

  :بیان مسأله 
گسترش آن بـه بازارهـاي پـولی و    توسعه شگفت انگیز فن آوري اطالعات و  

هاي جـاري بانکـداري را    بانک ها روش ،بانکی جهان عالوه بر تسهیل امور مشتریان
امروزه قضاوت مشتري در امور بانکی بر اساس میزان توانمندي  .متحول ساخته است

امنیـت، سـرعت   . بانک در کمک به حل معضـالت و توسـعه تجـارت اسـتوار اسـت     
راحتی، سهولت اسـتفاده، اعتمـاد بـه مسـائل      ،مصرف کننده       تراکنش، دوستی با 

ترین عوامل در انتخاب بانـک از سـوي مشـتري     ، از مهم1مربوط به حریم خصوصی
ازاین رو پذیرش بانکداري آنالین در بیشتر کشورهاي جهان رو بـه افـزایش    .  است

تـرین   عنـوان مهـم  در نظام بانکی، انجام سریع امور و عدم اتـالف زمـان ب  .  می باشد 
عنصر موفقیت در رقابت بانک ها محسوب می شود و مشـتریان بعنـوان رکـن اصـلی     
________________________________________________________________ 
1 Security, Reliability, And privacy Issues 
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تعیین کننده این رقابت ارزش بسیار زیـادي بـراي تکنولـوژي و سـرعت و در درجـه      
در بانکداري نوین، تشریح خـدمات بانـک   . بعدي تخصص فنی بانک ها قائل هستند

زامـی اسـت و از ایـن رو بانـک هـا بـراي       خصوصاً خدمات بانکداري الکترونیـک ال 
درك عالیـق و خواسـته هـا و     ،کارآمد شدن نیاز به کسب اطالعات کافی ازمشتري

بنابراین شایسته است در بازار رقابتی کنونی کـه بـا تاسـیس     .توسعه روابط با او هستند
بانک هاي خارجی در کشور و خصوصی شدن تعداد زیـادي از بانـک هـاي دولتـی     

. چاره اندیشی کنند       ، بانک ها هر چه سریعتر براي حفظ مشتریان خودهمراه است
بانکداري امروز شیوه هاي نوآورانه، مشتري مداري موثر، ارائه ي  تکنولـوژي هـاي   

سرویس دهی و خدمات موردنظر مشتري را طلب می کند که هـر بـانکی     کارآمد، 
موفـق بـه جـذب منـابع بیشـتر و در      دراین امور موفق تر عمل کند در بازار رقابت نیز 

نتیجه دوام، بقاي دائمی و بهـره وري بـاالتر خواهـد شـد و ایـن در حـالی اسـت کـه         
بانکداري الکترونیک بهترین و اثر بخش ترین گزینه فراروي بانک ها  بـراي تحقـق   

  .این اهداف است
همان طور که اشاره شد استقرار نظام بانکداري الکترونیکی عالوه بر بروز 

نیز اثرات مثبت و ... تأثیرات مثبت در زمینه ي اقتصادي، در سایر ابعاد اجتماعی و 
بر این اساس و با توجه به روند رو به رشد خصوصی . قابل توجهی خواهد داشت

قانون اساسی و به تبع آن خصوصی  44سازي در کشور در زمینه ي تحقق اصل 
ترش آن ها در نظام پولی و سازي بانک هاي دولتی از یک سو و نقش رو به گس

بانکی کشور از سوي دیگر و همچنین گسترش روز افزون تکنولوژي اطالعات و 
رقابت شدید بانک ها جهت به دست آوردن بازار بانکداري اینترنتی و  با در نظر 
گرفتن این مهم که کمتر پژوهش جامعی درباره ي عملکرد بانکداري الکترونیک و 
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ي کشور صورت پذیرفته است  محقق را بر آن داشت تا مقایسه آن در بانک ها
     عملکرد این بانک ها را در خصوص بانکداري الکترونیکی مورد ارزیابی ومقایسه 

عملکرد و ارزیابی  لذا از آنجا که در پژوهش حاضر هدف اصلی بررسی.قرار دهد
می شود  با  بانک هاي ایران می باشد ،تالش       کارایی بانکداري الکترونیک در

که یکی از بهترین )  DEA(تشریح مبانی نظري و تئوري مدل تحلیل پوششی داده ها 
هاي ارزیابی کارایی می باشد ، و در بیشتر تحقیقاتی که در این  ترین روش و کامل

به بررسی کارایی بانکداري  .استمورد استفاده قرار گرفته  ،زمینه انجام شده  
قادر به  DEA، ولی از آنجا که مدل پرداخته شود یران الکترونیک در بانک هاي ا

ها و همچنین طبقه بندي آنها از نظر عملیاتی  نمی باشد  بیان نقاط ضعف و قوت بانک
وبا . شوداستفاده می ) PCA(، جهت رفع این نقیصه از تکنیک تحلیل مؤلفه اصلی 

نیک  ایران کمک این مدل متغیرهاي تأثیر گذار در عملکرد بانکداري الکترو
جهت گیري عملیاتی بانک هاي ایران مشخص  متغیرها این  و با استفاده از،  شناسایی

در تمام تحقیقاتی که در زمینه بررسی عملکرد بانکداري در ایران انجام . شودمی 
استفاده شده اما در این تحقیق جهت کامل تر شدن نتایج  عالوه  DEA شده  از مدل

تفاوت عمده این تحقیق با . نیز استفاده می شود   PCAاز مدل   DEAبر مدل 
موارد مشابه  در این است که  در  هیچ تحقیقی در ایران در زمینه بانکداري تا کنون 

  .  از دو مدل ذکر شده فوق  به طور همزمان  استفاده نشده است 

  مبانی نظري مبانی نظري 

  بانکداري الکترونیک و انواع آن
اینترنتی، عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی  الکترونیک یا برخط یا کداريبان

کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل  براي
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 اي و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات همچنین فرآیندهاي بین شعبه شعبه و

حضور  وانند بدون نیاز بهافزاري به مشتریان که با استفاده از آنها بت افزاري و نرم سخت
ارتباطی ایمن  از طریق کانال هاي) ساعته 24(فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز 

به عبارت دیگر بانکداري .و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند
که و افزاري مبتنی بر شب سخت افزاري و هاي پیشرفته نرم الکترونیکی استفاده از فناوري

الکترونیکی است و نیازي به حضور  مخابرات براي تبادل منابع و اطالعات مالی به صورت
  .فیزیکی مشتري در شعبه نیست

  انواع بانکداري الکترونیک شامل موارد زیر می باشد:  
 بانکداري اینترنتی  
  موبایل بانکینگ ( بانکداري مبتنی بر تلفن همراه(  
 بانکداري تلفنی  
 هاي خودپرداز بر دستگاه بانکداري مبتنی   
  بانکداري مبتنی بر پایانه هاي فروش  
 داري مبتنی برشعبه هاي الکترونیکبانک  

  
   ) :DEA( تحلیل پوششی داده ها مدل

بازده به . ساختار بازده به مقیاس آن می باشد  DEAیکی از ویژگی هاي مدل 
عناسـت کـه افـزایش در    بازده به مقیاس بـدان م . مقیاس می تواند ثابت یا متغییر باشد

مقدار ورودي منجر به افزایش خروجـی بـه همـان مقـدار مـی شـود در بـازده متغییـر         
از  CCRمدل هاي. افزایش خروجی بیشتر یا کمتر از نسبت افزایش در ورودي است

مدل ها ي بـازده ثابـت بـه مقیـاس     .جمله مدل ها ي بازده ثابت نسبت به مقیاس است
در ارزیـابی کـارایی   . حدها در مقیاس بهینه عمل کنندزمانی مناسب است که همه وا
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واحدها هرگاه فضا و شرایط رقابت ناقص، محـدودیت هـایی را در سـرمایه گـذاري     
 1984در سـال  . موجب عدم فعالیت واحد در مقیـاس بهینـه مـی گـردد    .تحمیل کند

 مدل جدیدي را عرضه کردند که با توجهCCRبنکر، چارنز و کوپر با تغییر در مدل 
مدل    مدلی ازانواع  BCCمدل. شهرت یافت  BCCبه حروف اول نام آنان به مدل

ها ي تحلیل پوششی داده ها است که در ارزیابی کارایی نسـبی واحـدهایی بـا بـازده     
مدل ها ي بازده به مقیاس ثابت محدودکننده تر از . متغیر نسبت به مقیاس می پردازد 

زیرا مدل بازده به مقیاس ثابت واحـدهاي  . اشد مدل ها ي بازده به مقیاس متغیر می ب
علـت ایـن امـر    . کارایی کمتر را در برمی گیرد و مقدار کارایی نیز کمتر مـی گـردد   

در . حالت خاص بودن مدل بازده ثابت به مقیاس ازمدل بازده متغیر به مقیاس می باشد
عمـل نمـی    این تحقیق به دلیل اینکه تمام واحـدهاي مـورد بررسـی در مقیـاس بهینـه     

  .استفاده می کنیم   BCCکننداز مدل 

  : : پیشینه تحقیق پیشینه تحقیق 
در تحقیقی به بررسی عملکرد بانکداري  2008در سال   1بروس هو و  دش وو

پرداخته و بانک   PCAو   DEAالکترونیک در بانک هاي تایوان با استفاده از تکنیک 
آنهارا شناسایی و بانک هاي  هاي تایوان را رتبه بندي نموده و متغیرهاي مؤثر در عملکرد

مورد بررسی را از نظر عملیاتی در دو گروه مبتنی بر بانکداري الکترونیک و مبتنی بر هزینه 
  .طبقه بندي کردند

عملکرد بانکداري آن الین بین بانک هاي آمریکا و  2010در سال 2وو و دش وو 
________________________________________________________________ 
1 BruceHo, DashWu 
2  .  Wu  Dash Wu 
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دراین مقاله همزمان . دادند مورد ارزیابی قرار  PCAو  DEA  انگلیس را با استفاده از مدل
همچنین دراین تحقیق . با بررسی کارایی به تجزیه وتحلیل ریسک نیزپرداخته شده است 

داده . براي ارزیابی کارایی کمک گرفته شده است   PCAو   DEAازترکیب دو مدل 
بانک هاي آمریکا و انگلیس جمع آوري، و  2007هاي این تحقیق از  صورتهاي مالی سال 

  .تغیرهاي مالی وغیرمالی  استفاده شده استازم
بررسی کارایی بانکداري الکترونیکی در بین با عنوان ) 1387(نامه عالیی  پایان

در رشته اقتصاد دانشگاه تهران با  ها هاي ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده بانک
گیري کارایی  به اندازه این پژوهشدر . راهنمایی دکتر اکبر کمیجانی صورت پذیرفته است

ایران در بازه زمانی  هاي تجاري و تخصصی در فنی بانکداري الکترونیکی در بین بانک
 DEAP2 و با استفاده از نرم افزار DEAبا استفاده از روش  87الی مهر  86فروردین 

هاي شعب و  هاي صادره، تعداد خودپردازها، تعداد پایانه تعداد کارت. پرداخته شده است
هاي  هاي این تحقیق و میانگین مبلغ خریدهاي انجام شده در پایانه هاي فروش نهاده ایانهپ

هاي  ستاده فروش هر بانک و متوسط مبلغ پرداختی هر دستگاه خودپرداز بانک در هر ماه،
هیچگونه  دهد که تحقیق وي نشان مینتایج . بودند در نظر گرفته شده در این پژوهش

هاي انتخاب شده براي هر یک  نهاده کارایی بانکداري الکترونیکی و داري بین یارتباط معن
ها در وضعیت ناکارا در  زیادي از بانک تعدادهمچنین . وجود نداردها در ایران  از بانک

این موضوع است که بانکداري الکترونیکی در ایران  اند که این مطلب بیانگر  حال فعالیت
ها را با  توانند این میزان ستاده ها می دین معنی که بانکنماید، ب در سطح بهینه فعالیت نمی

الکترونیکی  توان بیان نمود که بانکداري ها تولید نمایند، همچنین می از نهاده میزان کمتري
استفاده از این  ها از قبیل فرهنگ ثیر عواملی خارج از کنترل بانکأدر ایران تحت ت

پژوهش ارائه راهکارهاي بهبود  از دیگر نتایج این. باشد می... تکنولوژي و اعتماد به آن و
. باشد ها براي هر بانک می مازاد نهاده ها از طریق ارائه گروه مرجع و عملکرد براي بانک

بانک ناکارا، الگو و راهکاري براي بهبود عملکرد آن  ها به هر گروه مرجع و مازاد نهاده
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  .مرز کارایی دست یابدبانک ناکارا بتواند به  نماید تا بانک معرفی می
به رتبه بندي کامل واحدهاي تصمیم گیري با  1388ایزد بخش و خزائی در سال 

پرداختند در این تحقیق که به صورت مطالعه موردي  PCAچند هدفه و  DEAترکیب 
رتبه بندي مناطق تهران با       شعب یکی از بانک ها در مناطق مختلف تهران می باشد  به 

  .دلهاي فوق پرداخته شده است استفاده از م

  هاي تحقیق سئوال
از آنجا که دراین تحقیق به دنبال رد یا قبول یک ادعا نبوده و در واقع هدف 
اصلی بررسی عملکرد بانکداري الکترونیک در بانک هاي ایران می باشد ، لذا از 

 .سئوال به جاي فرضیه بهره می گیریم 

کدامیک از  در ایران  یکدر ارزیابی عملکرد بانکداري الکترون .1
 ثیربیشتري دارند؟تأ             یا ترکیب آن ها متغیرها 

 جهت گیري عملیاتی بانک ها در ایران چگونه است  ؟ .2

کدام یک از بانک ها در به کار گیري سیستم بانکداري الکترونیک  .3
به بیان  و یا داراي کارایی باالتري می باشند عملکرد بهتري داشته

جه به  نتایج حاصل از تحقیق هر کدام از بانکها در چه دیگر با تو
 ؟رتبه اي از نظر عملکرد قرار دارند   

  روش پژوهش 
کـه در  باشند، بانک خصوصی ودولتی ایران می  18جامعه آماري این تحقیق 

این بانک هـا  . باشد  یک سال کامل مالی از تاسیس آن ها  گذشته1389پایان سال 
صـنعت و             ملت ، ملی ، صادرات ، توسعه صـادرات ،  بانک تجارت ، : شامل 
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معدن ، پست بانک ، پارسیان ، اقتصاد نوین ، پاسارگاد ، کشاورزي ، رفاه ، مسکن ، 
  .سپه ، سینا ، سرمایه ، کارآفرین و سامان  می باشند 

  شاخص هاي مورد استفاده براي تکنیک تحلیل پوششی داده ها   
تفاده از مبانی نظري ارائه شده و سایر مطالعات کتابخانه اي در این تحقیق با اس

تحلیل پوششی داده ها تعیین  تکنیکشاخص هاي زیر بعنوان اقالم ورودي وخروجی 
هاي مورد بررسی با اسـتفاده   دراین تحقیق براي اندازه گیري کارایی بانک.گردیدند

ده چهــار شــاخص ورودي ودوشــاخص خروجــی در نظرگرفتــه شــPCAوDEAاز 
مانده کل سپرده ها ، تعداد کارکنان ، مانـده تجهیـزات و   :ها عبارتنداز ورودي. است

 درآمد عملیاتی وتعداد تـراکنش : هزینه عملیاتی  و شاخص هاي خروجی عبارتند از 
سـپرده هـا بـه عنـوان     .وپایانه هاي فروش وپایانه هاي شعب ATMهاي  هاي دستگاه

و تعداد . د نا تأثیر زیادي بر درآمد عملیاتی دارورودي در این تحقیق استفاده شده زیر
کارکنان و هزینه هاي عملیاتی نیز ورودي هایی هستند که بر هر دو شاخص خروجی 
تأثیر گذارند وشاخص ورودي تجهیزات نیز بر شاخص خروجی تعداد تـراکنش کـه   

نـین  همچ.  بعنوان خروجی مرتبط با بانکداري الکترونیک می باشد تأثیر گذاراست  
دشن دشن  و کسینگ وو دی و  )2009(وو شد نشدتحقیقات چن تابروس هوو  در 
شـاخص هـاي فـوق    شده اند نیز     که بعنوان مبناي  تحقیق حاضرفرض  )2010(وو

بعنوان متغیرهاي ورودي وخروجی در تکنیک تحلیل پوششـی داده هـا در نظرگرفتـه    
فوق براي شاخص خروجی دوم الزم به توضیح است که در تحقیقات یادشده  . شدند

از تعداد بازدیدکنندگان سایتهاي اینترنتی بانک هاي مورد تحقیق استفاده شده بود که 
ایران بانکداري اینترنتی واستفاده از وب سـایت بانـک هـا رواج    در  با توجه به اینکه 

 زیادي پیدا نکرده وعمومیت بانکداري الکترونیکی در کشور شامل استفاده از دستگاه
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تحقیق به جاي متغیـر خروجـی دوم از    اینفروش می باشد لذا در ه وپایانATMهاي 
پایانه فروش وپایانه شعب بانک هـا بعنـوان   ،ATMتعداد تراکنش هاي دستگاه هاي 
دراین پژوهش از مانده کل سپرده هاي بانک هاي . شاخص خروجی استفاده می شود

عملیاتی بعنوان شاخص ورودي  واز هزینه هايAمورد تحقیق بعنوان شاخص ورودي 
B    وهمچنین از تعداد کارکنـان بعنـوان شـاخص وروديC   شـامل  (ومانـده تجهیـزات

درآمـد عملیـاتی بعنـوان     از  D بعنـوان شـاخص ورودي  )واثاثـه وسـایر  ITتجهیزات 
وپایانـه فـروش وشـعب    ATMوتعداد تراکنش هاي دستگاه هاي 1شاخص خروجی 

نشان دادند که )1999(کوپروهمکاران .ود ستفاده می شا  2بعنوان شاخص خروجی 
براي محاسبه کارآیی با استفاده از مدل تحلیلی پوششی داده ها بهتر است تعداد بنگاه 

برابر مجمـوع تعـداد ورودي وخروجـی    3هاي موجود در نمونه مورد بررسی حداقل 
سـت کـه تعـداد    ا  اینDEAلذا یکی از محدودیت هاي تکنیک .هاي انتخابی باشند

بایستی مسـاوي یـا بیشـتر از    )یا صنعت(هاي تصمیم گیرنده انتخابی در هر دسته واحد
  :یکی از دو عدد زیر باشد

سه برابر تعداد ورودي ها بعالوه خروجی هاي انتخابی ویادوبرابر حاصلضـرب تعـداد   
  ورودي ها وخروجی ها  

  2: تعداد خروجی                         4:تعداد ورودي 
  16=2)تعدادخروجی×تعداد ورودي (
  18=3)تعداد خروجی+تعداد ورودي (

  .باشند18بنابراین تعداد بانک هاي مورد مطالعه باید بیشتریا مساوي 
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جامعه آماري این تحقیق تمام بانک هاي خصوصی ودولتی ایران مـی باشـندو نمونـه    
یـک سـال   1389بانک خصوصی ودولتی که در پایـان سـال   18مورد بررسی شامل 

  .از تاسیس آن ها  گذشته باشدکامل مالی 
    

  :تحقیق ومدل روش
در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها، که در واقع همان اعـداد و ارقـام   

شاخص  خروجی می باشند ، از  2شاخص ورودي  و 4شامل  DEAورودي به مدل
و همچنین از روش آماري چند متغیره تحلیل عـاملی  .DEA-SOLVERSنرم افزار

  .نیز جهت این تحقیق استفاده  می شود)اصلیمؤلفه ي (
ترکیـب تمـام    45ترکیب از متغییرهاي تحقیـق  تهیـه شـده کـه ایـن       45ابتدا 

سپس . متغیر خروجی را شامل می شوند 2متغیر ورودي و  4احتماالت ترکیبی ممکن 
خروجی محور  بـراي هـر   BCCبا استفاده از نرم افزار تحلیل پوششی داده ها و مدل 

و با استفاده . نمره کارایی آن ها   بصورت درصد بیان می گردد  45بانک ها یک از 
ازاین نمرات کارایی عملکرد بانک هـا را بـا یکـدیگر مقایسـه نمـوده و کـاراترین و       

همچنین با استفاده ازاین نمـرات، کـارایی   . ناکارامدترین بانک ها مشخص می شوند
  امـا مـدل    .قـرار مـی گیـرد     بـین بانـک هـاي خصوصـی و دولتـی مـورد  ارزیـابی       

DEAقادر به بیان پاسخ سئواالت زیر نمی باشد:  
نسـبت بـه هریـک از متغیرهـاي ورودي     )بانک هـا (ها DMUوضعیت هریک از -1

  وخروجی چگونه است؟ 
 از نظر وضعیت کارایی وتاثیر متغیرهاي ورودي برمتغیرهاي خروجـی چـه تفـاوت   -2
  وجود دارد؟ ی بین بانک هاي خصوصی ودولتی ایرانیها
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قادر به بررسی نقش متغیرها و نقاط قوت و ضعف بانک ها و طبقه    DEAهمچنین 
. بندي آن ها  به گروه هاي مختلف برحسب جهت گیري هاي عملیاتی نخواهد بـود  

  .استفاده می شود  PCAلذا ازمدل تحلیل مؤلفه ي اصلی
 , PCA  موعه داده چنـد  کاهش مج یاتکنیکی براي ساده کردن یک مجموعه داده

  .بررسی است بعدي جهت کمترکردن ابعاد تحلیل و
  , PCA تفاوتهایی در ترکیبات مختلف ایجاد شده  نشان می دهد که چه شباهت و

روش خیلـی قـوي    را بـا  )بانـک هـا  (هـا  DMU همچنـین ترکیبـات و  و  وجود دارد
شناسایی می ها را  ها وعملکرد مغایردر بین آن تفاوت،ها  وشباهت. پردازش می کند

  . نماید
ــه  بررســی نمــرات حاصــل از  مــدل   ــرم    DEAدر ایــن تحقیــق ب ــا اســتفاده از ن ب

تأثیرگـذارترین   PCAپرداخته و با توجه به نتایج بدست آمـده از مـدل   SPSSافزار
ترکیب مشخص می شود   و همچنین نقـش هریـک از عوامـل  در بانـک هـا مـورد        

ها  با توجـه بـه ایـن عوامـل  در گـروه هـاي        بررسی و ارزیابی قرارمی گیرد  و بانک
  .عملیاتی طبقه بندي می شوند  

  :یافته هاي تحقیق 
  بانک هاي ایرانDEAتوصیف نمرات حاصل ازتکنیک 

براي هریک از بانـک هـاي مـورد     DEA-SOLVERبا استفاده از نرم افراز
 ترکیب ممکـن متغیرهـاي ورودي و خروجـی    45نمره کارایی حاصل از  45مطالعه 

بانـک  :  بدست آمده  که از تجزیه وتحلیل  این نمرات  چنین استنباط می شـود کـه   
 100ترکیب نمره کامل یا نزدیک به کامل را که همان نمـره   45ملی ایران در تمام 
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و در .می باشد بدست آورده که نشان از کارایی باالي این بانک در عملکرد می باشد
کارایی را بدست آورده که نشانۀ عملکرد ضعیف مقابل بانک سینا پایین ترین نمرات 

  . این بانک در بانکداري الکترونیک می باشد 
بانک  13تعداد ) ABCD12(متغیر  6و همچنین  در ترکیب حاصل از 

تعداد (در ترکیباتی که از متغیر خروجی دوم . را دارا می باشند%  100کارایی
،  بصورت مجزا استفاده شده  است) تراکنش

)ACD2,ABD2,AC2,AD2,AB2,D2,C2,A2,B2 (در این  ترکیبات 
با استفاده از این روش نمی . بانک هاي کمتري به نمره کامل کارایی دست یافته اند 

بنابراین . توان بطور کامل تفاوت ها ي بین ترکیبات مختلف و بانک ها را بیان نمود
استفاده   PCA جهت بررسی تفاوت ها ي بین ترکیبات مختلف و بانک ها از مدل

  .می شود 
  
  

  تحلیل و بررسی چندمتغیري امتیازهاي کارایی بانک ها
بانک مورد مطالعه با استفاده  18به منظور نشان دادن تفاوت ها و شباهتهاي بین 

 45به تحلیل نمرات کارایی بدست آمده از  SPSSتوسط نرم افزارPCAاز تکنیک 
  .ترکیب متغیرهاي ورودي و خروجی می پردازیم

شناسایی دو مؤلفه اصلی می باشد که اولین مؤلفه  PCAاز نتایج بدست آمده از مدل
% 60، 2و  1و جمعـاً مؤلفـه هـاي    % 76/12و  دومین مؤلفه اصـلی  % 29/47اصلی 

مـاتریس بـار    PCAمنظور تفسیر و تحلیـل نتـایج  به . واریانس کل را تبیین می نمایند
  .به شرح زیر ارائه می گردد   1گذاري هاي مؤلفه هاي اصلی  در جدول 
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  ) PCA(ماتریس بار گذاري هاي مؤلفه اصلی :  1جدول  
Pc2  Pc1  ترکیبات  Pc2  Pc1 ترکیبات  Pc2  Pc1    

  ترکیبات
-.397 .631 AB1 .074 .786 ABC12 .041 .863 BC12 
-.508 .625 A1 -.256 .786 BD2 .183 .856 ABCD2 
.342 .596 D12 .041 .780 ABCD12 .187 .855 BCD2 
.340 .596 D1 .210 .740 BC1 .170 .841 ABC2 
-.392 .589 A12 -.283 .722 AD12 .199 .833 BC2 
-.106 .537 D2 .102 .713 BD1 -.135 .828 BD12 
-.434 .478 A2 -.048 .712 AC12 .192 .825 ACD2 
-.104 .233 B1 -.044 .711 ACD12 .052 .825 BCD12 
.804 .391 CD12 -.206 .705 ABD12 -.231 .811 AC1 
.797 .442 C12 .216 .704 BCD1 -.225 .807 ACD1 
.752 .374 CD1 -.215 .694 ABD1 .179 .807 AC2 
.737 .467 CD2 .521 .674 C2 .001 .801 ABC1 
.717 .348 C1 -.231 .662 AD2 -.383 .800 AD1 
-.404 .362 B2 -.401 .655 AB2 -.039 .791 ABCD1 
-.402 .358 B12 -.390 .639 AB12 -.194 .786 ABD2 

مشاهده می شود  تمام ترکیبات با عالمت مثبت در  1همان طور که در جدول 
براین مؤلفه ي پس بنا. مؤلفه ي اول قرار گرفته اند که داراي ارزش بیشتري می باشند

ــامیم   ــه . اول را معیــار کلــی کــارایی مــی ن بیشــترین وزن در مؤلفــه ي اول مربــوط ب
ــدل ــه داراي ارزش    BC12مــ ــد کــ ــی باشــ ــد % 863مــ ــی باشــ ــدل . مــ و مــ

 ABCD2 (0/833)BC2,(0/841)ABC2,(0/855)BCD2(0/856)هــاي
  .قرار گرفته اند BC12پایین تر  از مدل

توجه به عناصر تشکیل دهنده مؤلفـه ي  می توان گفت که با  1در پاسخ سؤال 
اول و ترکیبات باال، ترکیـب متشـکل از هزینـه عملیـاتی ، تعـداد کارکنـان ، درآمـد        

قـرار   PC1در ردیـف اول % 863عملیاتی و تعداد تـراکنش کـه بـا بـاالترین ارزش     
باالتر قـرار  . ترکیب شناسایی می گردد  45گرفته به عنوان مؤثرترین ترکیب در بین 

نشان از تأثیرکمتر عناصر سپرده ها و ABCD12این ترکیب از ترکیب کامل  گرفتن
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بنابراین مؤلفه اول  می توانـد بیـان کنـد  کـه ورودي     . تجهیزات در این ترکیب دارد
سپرده ها و تجهیزات سهم کمتري در معیار اندازه گیري کل دارندو با توجه به باالتر  

می توان نتیجه  ABCD12یب کاملاز ترک BCD12(0/825)قرار گرفتن ترکیب 
سپرده ها تأثیر بیشتري بر معیار Aتجهیزات نسبت به ورودي Dکه ورودي .گیري کرد

با وجود این نمی توان بطور کلی نتیجه گیري کـرد کـه   . دارد  PC1اندازه گیري در
فقـط در صـورتیکه   .بارگذاري مؤلفه را کاهش می دهنـد  Aتمام مدل هاي با ورودي

بـه همـراه   )  تعداد تراکنش( 2و ) درآمد عملیاتی( 1دو متغیر خروجی ترکیبی از هر 
A   سپرده ها وجود داشته باشد متغیر وروديA در سایر . تأثیر کمتري خواهد داشت

در ردیـف    BC12که بعد از ترکیـب ) ABCD2 )856/0موارد از جمله ترکیب  
 Aد کـه ورودي  قرار گرفته نشان می دهـ ) BCD2)855/0دوم و باال تر از ترکیب 

بنا براین می تـوان نتیجـه   .داشته است  PC1سپرده ها در این ترکیب تأثیر بیشتري در
تعداد کارکنان (  C، ) هزینه عملیاتی( B، ) سپرده( Aگیري کرد ،که اگر متغیر هاي 

 ( ،D )در زمان مشابه مـورد بررسـی   ) تعداد تراکنش ( 2و ) در آمد( 1، ) تجهیزات
تأثیر کمتري نسبت به سایر متغیر ) تجهیزات( Dو ) سپرده ها(  Aيورود،قرار گیرند 

  .ها دارند 
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  جهت گیري عملیاتی ترکیبات:  1شکل

مـی    SPSSخروجی هـاي نـرم افـزار     1و شکل  1با استفاده از نتایج جدول 
بـه عنـوان نمـاد کلـی     )   PC1( توان چنین نتیجه گیري کرد کـه مؤلفـه اصـلی اول    

به صورت افقی از چپ بـه راسـت    1بردار مربوط به آن در شکل  کارایی شناسایی و
و هرچه روي این بردار از سمت چـپ بـه راسـت حرکـت کنـیم      . مشخص می شود 

نیز می توان مشاهده کـرد  ) PC2(در خصوص مؤلفه دوم .  کارایی افزایش می یابد 
 ، BD12  ،AC1 ، ACD1 ، AD1 ، ABCD1 ، ABD2کـه مـدل هـاي    

BD2 ، AD12 ، AC12 ، ACD12 ، ABD12 ، ABD1 ، AD2 ، AB2 
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، AB12 ، AB1 ، A1 ، A12 ، D2 ، A2 ، B1 ، B2 ، B12 ،  داراي
 Aمدل ها متغیـر ورودي   و متغیر غالب در این . بارگذاري با عالمت منفی می باشند 

در 1شکل  می باشد که این متغیر ها در ) در آمد عملیاتی( 1و خروجی ) سپرده ها (
و از آن جـا کـه دو   . سمت راست پایین خط کارایی کامل قرار گرفته انـد  ربع سوم 

متعلق به درآمد در عملیات بانک می باشند، این مدل ها وابسته به درآمد  1و  Aمتغیر 
مـی       این ترکیبات بیشتر کارایی شان مربوط بـه درآمـد   . در نظر گرفته می شوند  

همان طور که . ته به درآمد نامیده می شوند ی وابسیباشد به همین دلیل ترکیبات کارا
  .   در باال اشاره شد ، کارایی  این ترکیبات نیز از چپ به راست  افزایش می یابد 

 ، BC12 ، ABCD2 ، BCD2 ، ABC2 ، BC2 ، ACD2همچنین مدل هاي 
BCD12 ، AC2 ، ABC1 ، ABC1 ، ABC12 ، ABCD12 ، BC1 ، 

BD1 ،BCD1 ، C2 ، D1 ، CD12 ، C12 ، CD1 ، CD2 ، C1 ، D12  ،
و از آن جا که متغیر غالب در این مدل ها . داراي بارگزاري با عالمت مثبت می باشند 

این مدل ها مبتنی  بر . می باشد ) تعداد تراکنش( 2و متغیر خروجی  Cمتغیر ورودي 
مت در ربع دوم س  1این متغیر ها در شکل . بانکداري الکترونیک شناسایی می شوند 

این ترکیبات نیز بیشتر کارایی شـان  .راست و باالي خط کارآیی کلی قرار می گیرند
مربوط به بانکداري الکترونیک می باشد و از سـمت چـپ بـه راسـت شـکل مقـدار       

  . کارایی ترکیبات افزایش می یابد 

  جهت گیري عملیاتی کارایی در بانک هاي ایران
در  DEAترکیـب   45ارایی جهت پاسخگویی به سـؤال دوم امتیـاز هـاي کـ     
و موجب اطالعات با ارزشی براي . می تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد 2جدول

بانک ایران  18براي  DEAبازنمود خیلی خوبی از کارایی   2شکل . بانک ها شود
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ترکیب  45بانک ملی ایران که  به عنوان کارا ترین بانک در حدود . ایجاد می کند 
در منتهی الیه سـمت راسـت شـکل    . ه کامل را به دست آورده است مورد تحقیق نمر

و بانک سینا که در هیچکدام از ترکیبات نمره کارایی کامل را نگرفته . قرار می گیرد 
  . در منتهی الیه سمت چپ شکل کارایی کلی قرار گرفته است 

یک مشاهده می کنیم که اولین مؤلفه اصلی به عنوان   2با بررسی نتایج  شکل 
ملـی ، توسـعه   : بانـک   8بنـابراین تعـداد  . معیار ، کارایی کلـی را تصـدیق مـی کنـد     

صادرات ، پارسیان ، صنعت و معدن ، ملت ، صادرات ، کشاورزي و پست بانک که 
. در سمت راست شکل قرار گرفته اند ، بانک هاي کارآمد و مؤثر شناسایی می شوند 

  دومین مؤلفه
ز بین بانک ها در خصوص کارایی مبتنی بر درآمد اصلی که به عنوان وجه تمای

بانـک هـاي توسـعه    :  و مبتنی بر بانکداري الکترونیکی مـی باشـد ، نشـان مـی دهـد      
صادرات ، پارسیان ، صنعت و معدن و ملت که در بـاالي بـردار کلـی کـارایی قـرار      

بـر  . باشـد  گرفته اند،و بیشتر کارایی آنها وابسته به فعالیت  بانکداري الکترونیک می 
کارایی بانکداري الکترونیک متمرکـز مـی باشـند   و بانـک هـاي صـادرات ایـران ،        

و تمرکز . کشاورزي و پست بانک در قسمت پایین بردار کلی کارایی قرار گرفته اند
و .فعالیت آنها بر درآمد می باشد ، کارایی این بانک ها مبتنی بر درآمـد مـی باشـد      

بردار کلـی کـارایی قـرار گرفتـه اسـت در هـر دو زمینـه         بانک ملی ایران که بر روي
و کـارایی بـاالي ایـن      .بانکداري الکترونیک و درآمد  به طور مؤثر فعالیت می کند

  . بانک مربوط به  فعالیت در هردو زمینه بانکداري الکترونیک و درآمد می باشد 
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  جهت گیري عملیاتی بانک هاي ایران:  2شکل 

مشاهده شد ، کارایی از سمت چپ به راست شکل   1ل همان طور که در شک
بانـک  . نیز قابل مشاهده اسـت    2این خصوصیت در مورد شکل . افزایش می یافت 

هایی که در سمت راست شکل قرار گرفته اند داراي کارایی باالتري نسبت به بانک 
  . هاي که در سمت چپ قرار دارند می باشند 

  رتبه بندي بانک هاي ایران 
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رتبـه بنـدي بانـک هـاي     2با توجه به نتایج حاصل از نمرات کارایی و شـکل    
 .ارائه گردیده است 2ایران در جدول 

 
  رتبه بندي بانک هاي ایران:   2جدول 

 بانکنام  نوع بانک رتبه بانکنام  نوع بانک رتبه

 ملی ایران دولتی 1 مسکن  دولتی 10

 صادرات ایران دولتی 2 سامان خصوصی 11

 صنعت و معدن دولتی 3 اقتصاد نوین خصوصی 12

 توسعه صادرات دولتی 4 تجارت دولتی 13

 پارسیان خصوصی 5 سپه دولتی 14

 پست بانک دولتی 6 کارآفرین خصوصی 15

 کشاورزي  دولتی 7 رفاه دولتی 16

 ملت دولتی 8 سرمایه خصوصی 17

 پاسارگاد خصوصی 9 سینا خصوصی 18

 
می توان در خصوص پاسـخ سـؤال سـوم  مـی       2شکل و  2با توجه به جدول 

بانک هاي دولتی بانـک ملـی ایـران داراي       که در بین : توان چنین اظهار نظر کرد  
باالترین کارایی و در بین بانک هاي خصوصی بانـک پارسـیان  بـاالتر از همـه قـرار      

شاهده در خصوص مقایسه بین بانک هاي خصوصی و دولتی در ایران م.   گرفته اند 
می شود که رتبه اول تا چهارم جدول مربوط به بانک هاي دولتی می باشد ، و فقـط  

در بـین بانـک هـاي      .بانک پارسیان تنها بانک خصوصی مؤثر و کارآمـد مـی باشـد   
دولتی بانک رفاه پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده است ، و بانک سینا که در 

باشـد  پـایین تـرین و آخـرین رتبـه را بـه خـود         بانک هاي خصوصی مـی         زمرة 
  .   اختصاص داده است 
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  بحث و نتیجه گیري
سؤال اصلی می باشد که بـا توجـه    3سؤاالت مطرح شده در این تحقیق شامل 

و    DEAترکیـب در مـدل   45به بررسـی نتـایج بدسـت آمـده از نمـرات کـارایی       
سـب هریـک از سـؤاالت ایـن     پاسخ منا   PCAهمچنین بررسی این نمرات در مدل 

  :تحقیق به شرح زیر ارائه می گردد 
یا کدامیک از متغیرها  در ایران  در ارزیابی عملکرد بانکداري الکترونیک .1

 تأ ثیربیشتري دارند؟ترکیب آن ها 

در بررسی .  متغیر خروجی می باشند 2متغیر ورودي و  4متغیر هاي تحقیق شامل 
ممکن  حاصل از متغیرهاي تحقیق  مشاهده گردید ترکیب   45نتایج تجزیه و تحلیل 

 2متغیر ورودي هزینۀ عملیاتی و تعداد کارمندان به همراه  2که ترکیب حاصل از 
که باالترین ارزش را در )  BC12(متغیر خروجی درآمد عملیاتی و تعداد تراکنش  

تأثیر دارا می باشد به عنوان  ) PC1 (بین عناصر تشکیل دهندة مؤلفه اصلی اول 
  . گذارترین  ترکیب متغیرها در بانک هاي ایران شناسایی شد 

و یا داراي  کدام یک از بانک ها در به کار گیري سیستم بانکداري الکترونیک عملکرد بهتري داشته .2
به بیان دیگر با توجه به  نتایج حاصل از تحقیق هر کدام از بانکها در چه رتبه  کارایی باالتري می باشند

 ؟ظر عملکرد قرار دارند   اي از ن
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در خصوص پاسخ سؤال فوق نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده هـا نشـان مـی    
در تمـامی ترکیبـات    100دهد که بانک ملی ایران با بدست آوردن نمره کامـل  

در  باالترین رتبه و بانک سینا  با بدسـت آوردن نمـرات پـایین در       DEAمدل 
  .مشخص شده است  2رتبه سایر بانکها در جدول .پایین ترین رتبه قرار گرفتند 

 جهت گیري عملیاتی در بانک هاي ایران چگونه است ؟  .3

در نتایج حاصل از بررسی مقادیر ارزش ترکیبات مختلف در مؤلفه اصـلی  
ــروه داراي ارزش     )  PC2(   دوم  ــه دو گ ــات ب ــه ترکیب ــی شــود ک ــاهده م مش

مقـادیر  گـروه ترکیبـات داراي    بارگذاري منفی و مثبت تقسیم می شـوند کـه در  
)  درآمد عملیاتی (  1و خروجی )  سپرده ها (  Aمنفی متغیر غالب متغیر ورودي 

تر کیبات از نظر جهت گیري عملیاتی مبتنی بـر درآمـد               می باشند که این 
 Cدر ترکیبات داراي مقادیر  مثبت، متغیر غالب، متغیر ورودي . نامیده می شوند 

این ترکیبات نیز از . می باشند ) تعداد تراکنش (  2و خروجی ) د کارکنان تعدا( 
با توجه به مشـاهدات  . نظر عملیاتی مبتنی بر بانکداري الکترونیک نامیده میشوند 

  PCAتحقیـق در مـدل    دبانـک هـاي مـور          فوق و نتایج حاصـل از بررسـی  
نـک بـه صـورت    با 7بانک مـورد بررسـی فقـط     18مشخص گردید که در بین 

کارآمد و مؤثر فعالیت می کنند که از بین این بانک ها بانک ملی از نظر کارایی 
در هر دو زمینه عملیاتی درآمد و بانکداري الکترونیکی به طور کارآمـد فعالیـت   

ملت ، پارسیان ، صنعت و معـدن و توسـعه صـادرات کـه      : بانک هاي . می کند 
، و  بـه بانکـداري الکترونیـک مـی باشـد       بیشترین فعالیت عملیاتی شـان مربـوط  

کارایی این بانک ها بیشتر مربوط به بانکداري الکترونیـک بـوده اسـت ، از نظـر     
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طبقه بندي می گردند       عملیاتی جزء بانک هاي مبتنی بر بانکداري الکترونیک 
و بانک هاي صادرات ایران ، کشاورزي و پست بانک به این دلیل که بیشترین . 

ت عملیاتی شان در زمینه درآمد می باشد و کارآمدي آنها مربوط به فعالیت فعالی
از نظر عملیاتی در گروه بانک هاي مبتنی بر درآمد  طبقه .  در این زمینه می باشد 

  . بندي می شوند 

  پیشنهاد براي تحقیق و پژوهشهاي آینده
ننـد  عدم اسـتفاده از اطالعـات انـواع شـاخص هـاي بانکـداري الکترونیـک ما       

اینترنت، موبایل بانک ، تلفن بانک و سایر موارد یکی از نقاط ضعف این تحقیق می 
شـاخص هـاي       باشد که می توان در تحقیقات آینده بـا اسـتفاده از اطالعـات تمـام    

  .بانکداري الکترونیک تحقیق جامع تر و کامل تري در این زمینه انجام داد
  .نیک در ایران با سایر کشورهاتحقیق در زمینه مقایسه بانکداري الکترو

استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه ي اصلی در بررسی عملکرد و کارایی در سایر حوزه  
  .ها در سیستم بانکی

در جهت رتبه بندي سایر مؤسسات خدماتی  PCAو DEAاستفاده ازتلفیق تکنیک 
  .از جمله بیمارستان ها ، دانشگاه ها و غیره
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Evaluation of Electronic Banking in Iranian banks by 
using data envelopment analysis model and principal 

component analysis 
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AbbaszadehAmiri 4  

  

Abstract: Electronic banking (E-banking) is one of very important categories at banking 

area in the world that has an important role at advancement of electronic business. At recent 

decade electronic banking (E- banking) (ATM and POS ( branches & stores ) in 18 Iranian 

bank . 4 input variables           ( deposits – operating , costs – number of employees – 

equipments ) and 2 output variables ( operating income – number of  ATM transactions and 

 POS ( branches & stores ) have been used . Variables have been explored by data 

envelopment analysis (DEA) and principle component analysis (PCA) methods. Results of 

this research show that MELLI bank has highest efficiency level and SINA bank has lowest 

efficiency level .Also combination variables of operational cost and number of staff with 

variables of operating income, number of transaction was the most effective combination 

between explored banks.                                                                                                           
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