
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

 )1387سال اول، شماره چهارم، پاییز (فصلنامه علوم اقتصادی ............................................... 143

  های ایران گیری کارایی شعب بانکاندازه
    بانک تجارت4مطالعه موردی منطقه 

  *قدرت اله امام وردی دکتر
  **برزان احمدی

   15/7/1389:                 تاریخ پذیرش16/6/1388: تاریخ ارسال

  ده چکی
 شـعبه   46به ارزیـابی کـارایی فنـی         ١(DEA)ها  در این مقاله با استفاده از تکنیک ناپارمتری تحلیل پوششی داده          

کارائی فنی در سه    . کارایی ارائه می گردد   بهبود  راهکار های عملی در     و   بانک تجارت پرداخته خواهد شد       4منطقه  
 بر مبنـای    (VRS)ده از فرض بازده متغیر به مقیاس         با استفا  1388 و   1386،  1384های  مقطع زمانی خرداد سال   

نتایج بدست آمده حاکی از آن است که میـانگین کـارایی منطقـه  از            .  مدیران محاسبه شده است    2نگرش ستاده محور  
  تعـداد مـشخص شـد     کاراترین و ناکاراترین شعب منطقـه       بررسی علل    روند کاهشی داشته است با       1388 تا   1384سال  

در افزایش کارایی و کاهش سپرده جاری و افزایش مطالبات نقدی در کاهش کارایی بیشترین نقـش را                  باجه های شعبه    
  .ایفا می کنند

  
   بانک ، DEA مدل ،کارایی فنی،بازده متغیر به مقیاس: واژگان کلیدی

  JEL : D61,G21بندی طبقه

                                                 
 Email: ghemamverdi@gmail.com  استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکز* 

  Email: barzan.ahmadi@yahoo.com  رشد، دانشکده اقتصاد و حسابداری تهران مرکز کارشناس ا** 
1. Date Envelopment Analysis   
2. Output Oriented 
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  : مقدمه

تـی بـرای کـشورهای پیـشرفته        روز افزون جهان و محـدودیت امکانـات تولیـد ح            با توجه به جمعیت     
صنعتی، استفاده بهینه از امکانات موجود راهی برتر به منظور افزایش تولید کاالها و خـدمات و در نتیجـه                    

کشور ایران نیز نه تنها از این مورد مستثنی نیست بلکه به علل             . گردد  افزایش رفاه جامعه بشری تلقی می     
ابستگی نامطلوب به درآمد نفت و سهم ناچیز صادرات غیر مختلف از جمله عدم کفایت درآمدهای ارزی، و     

نفتی و عدم رقابت پذیری کاالها و خدمات کشور در بازارهای جهانی، بایستی با دیـد گـسترده و عمیـق                     
  .تری به این مقوله توجه نماید

زارهای مالی  هایی که دارای با     های توسعه دارند و حتی در اقتصاد        ای در استراتژی    امروزه بانکها نقش پایه   
در کشورهای در حال توسـعه و در        . ای هستند بانکها در کانون فعالیتهای مالی و اقتصادی قرار دارند            پیشرفته

 تنها نهادهـایی   اقتصادهای در حال گذار که دارای بازارهای مالی کمتر توسعه یافته تری هستند بانکها عمدتاً      
توانند بـا ارائـه روشـهای گونـاگون بـه کـاهش میـزان         و می مالی بپردازند     هستند که قادرند به واسطه گری     

واقعیت این است که به خاطر نقـش اساسـی نظـام بـانکی کـشورها، از                 . ریسک سرمایه گذاری کمک کنند    
دیدگاه کالن کارایی صنعت بانکداری همواره مورد توجه دولـت مـردان کـشورها مـی باشـد و همچنـین از                      

المللی و مانـدگاری در بـازار رقابـت بـه            ی موفقیت در عرصه بازارهای بین     دیدگاه فرد، این نهادهای مالی برا     
ها بسیار موثر هستند نیاز بـه کـارا     وسیله جذب سرمایه بیشتر و تخصیص بهینه منابع که در سود آوری بانک            

  .شدن دارند
 DEAخـوب مـی دانـیم کـه         . ها الزامی است    بکارگیری معیارهای دقیق برای ارزیابی عملکرد بانک      
 شـاخص کـارایی از   .(Cooper et all ,2002)روشی برای اندازه گیری کارایی بنگاههای هم ارز است

جهت دیگری نیز اهمیت دارد و به عنوان یکی از عالئم نشاندهنده چگونگی اسـتفاده از منـابع بانـک در                     
ها و افزایش     هدر نتیجه این شاخص ابزار الزمی برای کاهش هزین        . کند  دستیابی به حداکثر سود، عمل می     

از این جهـت در  . باشد خدمات بیشتر جهت استقامت قویتر بانک در بازارهای رقابتی و شبه رقابتی دنیا می        
 بانک تجارت به عنوان یکی از مـدیریتهای تاثیرگـذار           4این تحقیق سعی شده است کارایی شعب منطقه         

ارائه راهکارهای عملـی و صـحیح بـه    . در عملکرد بانک تجارت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد         
 تحلیل . یکی از مهمترین اجزای فرآیند ارزیابی عملکرد مؤسسات است ،منظور بهبود عملکرد یک مؤسسه    

پوششی داده ها یکی از روشهای معتبر در اندازه گیری کارایی نسبی مؤسسات مشابه بر اساس ورودیها و                  
 )ش با اسـتفاده از مـدلهای برنامـه ریـزی ریاضـی     در این رو. (Pastor et all,2001)خروجیها است 

Charnes et all,1978)،    مرزی متشکل از مؤسساتی با بهترین کارایی نسبی بدست مـی آیـد و ایـن 
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داده  در تحلیل پوشـشی      .مرز معیاری برای ارزیابی و ارائه راهکارهای بهبود عملکرد سایر مؤسسات است           
یچگونه پیش داوری از قبل بر روی مؤسسات مورد بررسی اعمـال        ها به دلیل عدم استفاده از تابع تولید ه        

 به سبب استفاده از فرضیات کمتر نسبت به مدلهای مشابه           هاتحلیل پوششی داده  نمی شود و لذا مدلهای      
نـا تـوانی آن در     DEAپیدا کرده اند بـا وجـود قابلیتهـای فـراوان     ای ویژهدر ارزیابی مؤسسات اهمیت 

   )1386علیرضایی و دیگران،(گیری است تشخیص خطای اندازه 
 انجام گرفت منجر به چاپ اولین مقاله        2 که با راهنمایی استادش کوپر     1موضوع رساله دکترای رودس   

 کارایی مـدارس دولتـی ایـاالت     DEA رودس در این مقاله با روش . در این زمینه گردید1978در سال 
 در  . گردیـد  1978 در سـال     DEAجر به معرفی عمـومی      این مقاله من  . متحده آمریکا را اندازه گیری کرد     

 با اضافه کردن حالت چند محصول و چند عامل تولید کمـک             CCR 3این سال با ادامه این روش توسط        
 BCC4 این مدل توسط 1984 سپس در سال (Charnes et all,1978)شایانی به محاسبه کارایی شد

ر واقع می توان ادعا کرد کـه مباحـث کـارایی بـصورت              د. برای حالت بازده متغیر به مقیاس توسعه یافت       
 1957 در سـال     6 آغاز شد و توسط فـارل      5مدون و نظام یافته توسط بررسی ها و مطالعات دبرو و کوپنس           

 1978 و   SFA( 7روش اقتصاد سـنجی      ( 1977ادامه یافت ولی امکان عملی اندازه گیری آن در سالهای           
  )1379 ،مامی میبدیا( روش برنامه ریز ی خطی فراهم شد 

  :های تحقیق فرضیه

 .با افزایش درجه شعبه کارایی فنی شعبه افزایش می یابد .1
  .میانگین کارایی شعب منطقه در طول زمان افزایش می یابد .2

اشراف بر مفاهیم بکار رفته در هر پژوهشی از موارد الزم برای درک عمیق آن می باشد در اینجا بـه                     
  . می پردازیمتعریف و بررسی این مفاهیم 

  

                                                 
1. Rhodes 
2. Cooper 
3. Charnes  Cooper  Rhodes 
4. Banker  Cooper  Charnes 
5. Debbro Kapmans 
6. Farrel 
7. Stochastic Frontier Analysis 
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  : 1کارایی

کارایی با چگونگی عملکرد یک واحـد اقتـصادی در فرآینـد تولیـد سـرو کـار دارد بعبـارتی میـانگین             
 به  .چگونگی عملکرد اجزاء فرآیند تولید و ترکیب بهینه آن در جریان رسیدن به حداکثر میزان تولید است                

 یک سطح سرمایه و نیروی کـار در تکنولـوژی    عنوان مثال اگر با یک واحد تولیدی سروکار داشتیم که از          
ثابتی به تولید کاال یا خدمات می پردازد تولید زمانی کارا است که بتـوانیم بهتـرین اسـتفاده را از میـزان                        

 بـصورتی کـه نتـوان بـا ایـن           .نیروی کار و سرمایه در دسترس به منظور دستیابی به تولید داشته باشـیم             
 نظر فنی افزایش داد یا اینکه نتوان با جایگزینی سرمایه و کـار بطوریکـه                امکانات در دسترس، تولید را از     

شـرایط بهینـه پرتـو قـرار داشـته             تولیـد را افـزایش داد و بـه معنـی دیگـر در                ،هزینه تولید افزایش نیابد   
   .(Henderson et all,1929)باشیم

  :در ادامه به انواع کارایی اشاره می کنیم که شامل موارد زیر است 
نشاندهنده میزان توانایی یک بنگاه برای حداکثر سازی تولید با توجـه بـه عوامـل             : 2ارایی فنی ک -1

  .تولید مشخص است
نشاندهنده توانایی بنگاه برای استفاده از ترکیب بهینه عوامل تولید با توجـه              : 3کارایی تخصیصی  -2

 .به قیمت آنها می  باشد
 . بدست می آید از ضرب کارایی فنی و تخصیصی4کارایی اقتصادی -3

  کارایی اقتصادی= کارایی فنی  ×کارایی تخصیصی 
اندازه گیری کارایی های فوق به روش اندازه گیری کارایی فارل مشهور است و از خواص مهـم آنهـا                  

ت  در تحقیق حاضر هماننـد بـسیاری از مطالعـات و تحقیقـا             .اینکه مستقل از واحد اندازه گیری می باشند       
  .تجربی کارایی فنی مورد ارزیابی قرار گرفته است

کارایی ساختاری یک صنعت از متوسط وزنی کارایی بنگاههای آن صنعت بدست             : 5کارایی ساختاری 
 با استفاده از معیار کارایی ساختاری می توان کارایی صنایع مختلف با محـصوالت متفـاوت را                  .آمده است 

  )1379 ،امامی میبدی( بررسی نمود 
  اندازه گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید و حداکثر سازی محصول 

 به ایـن معنـی اسـت کـه صـنعت مـورد              1اندازه گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید         •
                                                 

1. Efficiency 
2. Technical Efficiency 
3. Allocative Efficiency 
4. Economic Efficiency 
5. Structural Efficiency 
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 نهـاده هـا را کـاهش        ،مطالعه در شرایطی باشد که برای افزایش کارایی با ثابت نگه داشـتن محـصوالت              
  .(Ferrier et all,1996) دهیم
 نیز بر این معنـی اسـت کـه صـنعت مـورد              2اندازه گیری کارایی بر مبنای حداکثر سازی محصول        •

بررسی در شرایطی قرار گرفته باشد که برای افزایش کارایی با ثابت نگه داشـتن عوامـل تولیـد سـعی در          
  .افزایش ستاده ها داشته باشیم

ار گرفته است و بر این حقیقت اسـتوار اسـت کـه             در این پژوهش کارایی شعب بانک مورد بررسی قر        
که استخدام رسـمی    (شعب بانکها دارای نهاده های ثابتی هستند و قادر به کاهش باجه ها و پرسنل خود                 

نیستند و اگر قادر هم باشند ترجیح می دهند با توجه به سرمایه گذاری که روی نهاده ها انجام                   ) شده اند   
 پس واقع بینانه و عملی است که بـا افـزایش محـصوالت سـعی در ثابـت                   .انندداده اند، نهاده ها ثابت بم     

 پس با توجه به توضیحات باال در این پژوهش کارایی بر مبنای حداکثر سازی ستاده   .ماندن نهاده ها باشد   
  .ها اندازه گیری شده است

  بـا دو فـرض بـازده         )نهاده گرا و ستاده گـرا     ( اندازه گیری کارایی بر مبنای هر یک از دو روش فوق            
  . اندازه گیری می شود4VRS  یا بازده متغیر به مقیاس  3CRSثابت به مقیاس 

اندازه گیری کارایی زمانی عملـی اسـت کـه    ،هنگامی که فرض بازده ثابت به مقیاس را انتخاب می شود       
عی با وجود  در دنیای واق.(Casu et all,2000)بنگاههای مورد بررسی همگی در مقیاس بهینه عمل کنند

بنگاهها عمـالً در سـطح بهینـه        ... . محدودیت های موجود و وجود انحصارات و       ،مسائلی مثل رقابت بنگاهها   
در ایـن تحقیـق کـارایی بـا روش      . عمل نمی کنند پس استفاده از این فرض تحلیل را دچار اختالل می کند             

دارای مزایای بیشتری نسبت به بـازده       ستاده محور و فرض بازده متغیر به مقیاس اندازه گیری شده است که              
یکی از مفاهیم مهم در مطالعات و بررسی عملکرد بنگـاه طـی زمـان مـی                 5 بهره وری  .ثابت به مقیاس است   

 شاخص بهره وری بر مبنای مقایسه دوتایی است که به عملکرد بنگاه در دو زمان مختلف اشـاره مـی                     .باشد
 استفاده  DEA و مقادیر کارایی حاصل از روش 6م کوئیست در ابداع محاسبه بهره وری از شاخص مال.کند

 شاخص مالم کوئیست امکان تفکیک بهـره وری کـل بـه دو جـزء عمـده آن یعنـی تغییـرات                       .گردیده است 
این دو جزء از نظر تحلیلی و بنیانی کامالً متفاوت هستند و از             .تکنولوژیکی و تغییرات کارایی را میسر می کند       

ابتـدا در زمینـه تئـوری       ) 1953( شاخص مالم کوئیـست      .اقدامات متفاوتی را می طلبند    نظر سیاستگذاری نیز    
                                                                                                                            
1. Input Oriented 
2. Output Oriented 
3. Constant  Return  Scale 
4. Variable  Return  Scale 
5. Productivity 
6. Malmquist 
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 در چـار چـوب تئـوری تولیـد مطـرح گردیـد             ،1982در سـال    ) 1تابع مـسافت  (مصرف بیان شد این شاخص      
(Caves et all,1982) و نشان داد که توابع مسافت عوامل تولید همان معکوس مقادیر کارایی مورد نظر 

 محاسبه  (DEA) باشند سپس با ملحوظ نمودن مقادیر کارایی حاصل از روش برنامه ریزی خطی               فارل می 
در این روش شاخص مـالم کوئیـست بـر    (Fare et all,1992) بهره وری به این روش امکان پذیر گردید

  . بدست آمده قابل محاسبه است DEAاساس مقادیر کارایی که از طریق مدل 
بهره وری و کارایی متناوباً توسط برخـی از کارشناسـان کـشور بـه صـورت                 در سالهای گذشته اصطالح     

 نقاط کارا   2 تمامی نقاط روی خط مرزی     .مترادف بکار رفته است در حالیکه این دو دقیقاً به یک معنی نیستند            
 ،هستند اما بهره وری متفاوت دارند و ممکن است نقاط کارا با استفاده از صرفه جویی های ناشی از مقیـاس                    

 با توجه به اینکه تغییر مقیاس تولید معموالً در بلند مدت امکان پـذیر اسـت                 .بهره وری خود را بهبود بخشند     
  )1379 ،امامی میبدی( پس کارایی فنی و بهره وری در قالب کوتاه مدت و بلند مدت مطرح می شوند 

 ،ت مـی گیرنـد     صـور  (DEA)در بعضی از پژوهشها و تحقیقات که با روش تحلیل پوششی داده ها              
علیرغم قابلیتها و تواناییهای مختلف تحلیل پوششی داده ها استفاده نادرست از مدل هـای آن منجـر بـه                    

 عدم اطـالع صـحیح از       ، یکی از علل اساسی در اینگونه موارد       .خطاهای فاحشی در نتایج تحلیل می شود      
نین کاربران این مدلها باید از همچ.  و همچنین بکار بردن ناشیانه این مدل ها بوده است DEAمدلهای 

 در ایـن    . آگاه باشند و آنهـا را در نظـر بگیرنـد           ،مالحظات محاسباتی و چگونگی مدل سازی در هر مسئله        
 لذا ارزیابی تمام واحد هـای دیگـر         . تنها توسط یک واحد ساخته شده است       ،حالت مرز کارایی بدست آمده    

  :  دو مشکل اساسی ایجاد گردیده  ،رزیابی واحد ها در این گونه موارد در ا.متاثر از این مرز است
 متاثر از ورودیها و خروجیهای واحد یا واحد هایی است که مـرز              ،ارزیابی کارایی واحد های زیر مرز      -1

 جـای خـود را   ،ساخته اند و به علت فاصله زیاد واحد های روی مرز از واحد های زیر مرز رقابت بین واحد ها         
 سطح رقابت در ارزیابی را به صفر می رسـانند تـا             ،بارت دیگر یک یا چند واحد کارا       به ع  .به انحصار می دهد   

  .می تواند توسط واحدهای کارا از بین برود) خروجی یا ورودی ( جایی که حتی ارزش یک عامل 
 با توجه بـه مـرز کـارای         .انحراف در ارائه راهکارهای بهبود برای واحدهای ناکارا بروز می کند           -2

 باید خروجیهای خـود  ،به واحد ناکارا توصیه می شود که این واحد ها برای رسیدن به کارایی       ،بدست آمده 
ایـن  . را به میزان پنجاه برابر افزایش دهند یا ورودیهای خود را به میزان بیشتر از پنجاه برابر کاهش دهد                  

علیرضـایی و   ( نددر خواست کامالً غیر عملی است و راهکارهایی از این دست بی اعتبار محسوب می شو               
 )1386دیگران،

                                                 
1. Distance function 
2. Frontier 
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 بـرای انـدازه گیـری       SFA نـسبت بـه روش       DEAدر ادامه نکاتی چنـد در مـورد مزیتهـای روش            
  . واحدهای مورد بررسی عنوان شده است
به عنوان مثال عملکرد واحدهای اقتصادی در کشورهای در حال          ( در مواردی الزم است عملکرد بنگاه ها      

ارزیابی نمود، اگر هر دو روش بـه نتـایج یکـسانی    )  SFAو DEA(  اوتبه وسیله دو روش متف) توسعه
  . ، رهنمود و توصیه سیاستگذاریها می باشد بعنوان مبنائی برای پیشنهادبرسند، اعتماد بیشتری به نتایج

برای بنگاه های  چند  عامل  تولیدی و       SFAتوابع تولید مرزی تصادفی مورد نیاز روش        تخمین   -
تنهـا     DEAکامالً امکان  پذیر  نبوده  بنـابراین  روش  هنوز لیل عدم پیشرفت کافی د چند محصولی به

  .روش موجود برای بنگاه های چند محصولی میباشد
 DEA و کـارایی مقیـاس تنهـا در روش           )مـدیریتی ( جزء کارایی خالص      تفکیک کارایی فنی به    -

 .امکان پذیر است
بـرای انـدازه گیـری تغییـرات بهـره وری کـل و         DEAدر حالت دسترسی به داده ای تلفیقـی،   -

تفکیک آن به تغییرات  کارائی و تغییرات تکنولوژیکی در سطح بنگاه با استفاده از شاخص مالم کوئیـست                   
 .بی نظیر می باشد

برای تحلیل کارائی  باید یک مجموعه مرجع به عنوان شاخص استاندارد برای هر یـک از بنگـاه                    -
عمال بهترین روشی است که مجموعه مرجع را معرفی          DEAر این راستا    های غیرکارا مشخص شود و د     

 .می نماید
داگـالس و یـا     -مثال گـزینش کـاب    ) تابع هزینه ( نیاز به انتخاب شکل تابع تولید      SFAدر روش    -

 .ترانسلوگ می باشد
ه از  با استفاده از داده های تلفیقی و بـا اسـتفاد          ) تولید( در روش تحلیل مرزی تصادفی، تابع هزینه       -

در روش برنامه ریزی خطی میزان کـارائی واحـد          . تخمین زده می شود   ) MLE(روش حد اثر راستنمایی     
ها با استفاده از داده های مقطعی و همچنین شاخص بهروری کل با استفاده از داده هـای تلفیقـی انـدازه           

 .گیری می شود
ـ     DEAمزیت دیگر روش     - دازه گیـری حـساس   این است که روش برنامه ریزی خطی به واحـد ان

نیست و نهادهها و ستانده ها می توانند از واحد هـای مختلفـی اسـتفاده نماینـد، لـیکن در روش مـرزی                        
 .تصادفی نمی توان چنین کاری را انجام داد

به روش مرزی تصادفی این است که برای واحـدهای نـا کـارا،               DEAروشیکی از برتری های      -
ین وسیله واحدهای ناکارا، کارائی خود را افزایش دهند و خـود را  یک الگو و مرجع ومعرفی می نماید تا بد    

یک روش مدیریتی است که کارایی واحد ها         DEAدر واقع می توان گفت روش       . به مرز کارایی برسانند   
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 .را بطور نسبی اندازه گیری کرده و راهکارهای مدیریتی ارائه می دهد
انتخاب نوع تابع و جزء اخالل و جـزء نـا           یکی از مشکالت روش مرزی تصادفی این است که در            -

کارایی می بایست فروضی را در نظر گرفت، در انتخاب فروض هم بیشتر به مطالعات انجـام شـده اتکـاء                     
  از فزوض کمتری استفاده میکندDEA ولی روش. می شود

مه ریـزی   در حالتی که واحد های اقتصادی چند نهاده را در فرایند ایجاد ستاده شامل شود، روش برنا                
خطی به راحتی می تواند ترکیب بهینه ستانده و نهاده را برای یک واحد کارا تعیـین کنـد، ولـی در روش                       

 بـا   DEAروشهمچنـین در    . مرزی تصادفی، واحد مورد نظر فقط می بایست یک سـتانده داشـته باشـد              
ـ                        ه تغییـر   فراهم بودن داده های اماری بر اساس شـاخص مـالم کوئیـست مـی تـوان رشـد بهـروری را ب

 فرض بر این است که کلیه       DEAدر روش   . تکنولوژی و تغییر کارایی تفکیک کرد و ان را محاسبه نمود          
خطـای انـدازه گیـری، اب و هـوا،          ( بنـابراین هـر گونـه اختاللـی       . انحرافات مربوط به عدم کارائی اسـت      

فی در مـواردی از روش      بعبارت دیگر روش مـرزی تـصاد      . در میزان کارئی تاثیر می گذارد     ..) .اعتصابات و 
DEA                   منسب تر است، مخصوصا در تحلیل کارائی بخش کشاورزی که داده ها از موارد خطا، اثـرات اب 

 DEAاز طرف دیگر در بخش خدمات غیر انتفاعی و بخشهای دولتی روش           . وهوا و غیره تاثیر می پذیرند     
 :ارجح است زیرا

 .اثرات تصادفی کمتر می باشد -
 .ئه چند محصول اشتغال دارندبنگاه ها عموما به ار -
 .قیمت ها به راحتی در دسترس نیستند -
 .نیازی به فرض حداقل سازی هزینه و یا حد اثر سازی در امد نمی باشد -

 برای اندازه گیری کارایی بانکها و شـعب  DEAتا کنون مطالعات زیادی در خصوص استفاده از مدل   
  :ر اینجا به مرور تعدادی از آنها می پردازیم آنها در داخل و خارج کشور انجام گرفته است که د

آقایان کاسـیوو مـالینوکس در      » مطالعه تطبیقی کارایی در بانکداری اروپا       « در مقاله ای تحت عنوان      
 با استفاده از تحلیل پوششی داده ها کارایی را در سیستمهای بانکی اروپا در فاصـله سـالهای                   2000سال  
هـدف اصـلی ایـن گـروه     .ادیه اروپا تبعیت می کند اندازه گیری کرده انـد   که از قانون اتح    1997 تا   1993

 در این تحقیق پس از حساب . بوده است (Tobit)یافتن علل ناکارایی از طریق روشهای اقتصاد سنجی 
کارایی بانکهای مورد مطالعه با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس میزان ناکارایی هر یک از بانکها بـه                   

نتایج ناشی از ایـن تحقیـق نـشان    .   قرار گرفته است Tobitر وابسته در مدل اقتصاد سنجی عنوان متغی
افزایش در در  % 3/6می دهد که با اصطالحات اندکی کارایی بانکهای مورد مطالعه در پژوهش نهاده گرا      

روپـا از مـدل     در مطالعات اخیرکه در اندازه گیری بانکهـای ا        .  افزایش یافته است   % 6/6حالت ستاده گرا    

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 151 ..................................انک تجارت  ب4مطالعه موردی منطقه  های ایرانگیری کارایی شعب بانکاندازه

 

DEA  بـرای   % 89و % 78و نـروژ  % 58 کارایی متوسط را برای فالند  1)1993( استفاده کرده اند برگ
بدسـت آوردنـد پاسـتور      % 73میانگین کارایی را برای کشورهای اروپا برابر        ) 1997( کمیسیون اروپا    ،سوئد

% 64ی را برای کشور های اروپایی        میانگین کارای  3)1998(و دیستچ و ویل    % 79 این میانگین را     2)1997(
 در هر صورت در سیـستم  1993 نتایج بدست آمده نشان میدهد که در سال         . بدست آوردند  1996در سال   

های بانکداری اروپا تفاوت کارایی مربوط به باال ترین کارایی مربوط به  بانکهای انگلیسی و پایین تـرین                   
 اختالف کـارایی بـین      1997حال آنکه در سال     .بوده است  % 1/19کارایی مربوط به بانکهای اسپانیا برابر       

 ،فرانـسه (  در این تحقیق از جامعه آماری مورد بررسـی پـنج کـشور               .بوده است  % 6/26انگلیس و ایتالیا    
رایی ایـن   را برابر میانگین کـا H  0 فرض.مورد بررسی قرار گرفته است)  انگلستان ، اسپانیا، ایتالیا،آلمان

  .پنج کشور در نظر گرفته شد است
5= B4  = B3  = B2  = B1 = B 0H 

   0 انجام شده اسـت فـرض    F در این فرضیه که با آزمون .نامساوی بودن آنهاستH  1و فرض 

Hهمچنین از بر آورد مدل .رد می شود Tobit       این نتیجه حاصل شـد کـه مهمتـرین عوامـل مـوثر در 
  .می باشد) کشور های مختلف ( کارایی موقعیت مکانی 

ده از  کـارایی شـعب بانکهـا بـه اسـتفا         « پژوهش دیگری که می توان به آن اشاره نمود تحت عنوان            
 در ایـن تحقیـق کـه کـارایی بـا روش             . انجام شده است   4توسط توماس و تریپ   »تحلیل پوششی داده ها     

DEA  هزینه داللـی  –هزینه دستمزد (  در شعب بانکهای نیوزلند اندازه گیری شده است نهاده ها را – 
 –آمد غیـر بهـره ای        در – رشد بدهی    –رشد دارایی   (  و ستاده ها     .در نظر گرفته شده است    ) هزینه بهره   

    .تشکیل می دهد) مطلوبیت مصرف کننده 
 جعفـر حقیقـت و ناصـر نـصیری توسـط            .در داخل کشور نیز تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است          

 شعبه بانک کشاورزی را با اسـتفاده از داده هـای مقطعـی              172روش تحلیل پوششی داده ها کارایی فنی        
این تحقیق این است که سپرده ها همراه با تسهیالت اعطایی به عنوان              ویژگی   ، برآورد کردند  1381سال  

ستاده و آن هم با تفکیک انواع سپرده و انواع تسهیالت در مدل در نظر گرفته شده و هزینه های پرسنلی       
 .هزینه های اداری و تعداد ترمینالها به عنوان نهاده ها در نظر گرفته شـده انـد               ) حقوق و دستمزد شعب     ( 

 متوسـط وکوچـک     ،این تحقیق شعب به گروههای اصلی شهری و روستایی و گروه های شعب بزرگ             در  
تقسیم شده اند و برآورد کارایی مجزا در هر گروهی انجام شده است و نتایج تحقیق نشانگر این بوده کـه                     

                                                 
1. Berg 
2. Pastor 
3. Diestch and Weill 
4. Darrel Thomas and David tripe 
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  .شعب شهری میانگین کارایی به مراتب باالتری از شعب روستایی دارند
پایان نامه کارشناسی ارشـد فـرزان خامـسیان انجـام گرفتـه و کـارایی فنـی                  در تحقیقی دیگر که در      

 در این پژوهش سعی شده است کارایی فنی شعب بانک           .تعدادی از شعب پارسیان اندازه گیری شده است       
 نتایج نشان می دهد که بـه مـرور زمـان            . اندازه گیری شود   84 و   83 و   82پارسیان در سه مقطع سالهای      

   شعب افزایش یافته است میانگین کارایی
  

  1384  1383  1382  سال
  638  560  512 )درصد(میانگین کارایی 

  

در ادامه عدم تاثیر پذیری کارایی شعب از اندازه و بزرگی شعب و محـل قـرار گـرفتن شـعبه از نظـر                        
گرانی محل بدست آمده است و همچنین میانگین کارایی شعب تهران بیشتر از کارایی شـعب شهرسـتان                  

  :و همچنین ستاده ها و نهاده های استفاده شده در این تحقیق شامل موارد زیر است .ت آمده استبدس
  :هانهاده

سـال تاسـیس   (  متغیر روند    - شاخص موقعیت اقتصادی محل استقرار شعبه      – تعداد باجه های شعبه     
   تعداد کاربران ارشد شعبه –) شعبه

  : هاستاده
  رده های جمع آوری شده  مجموع سپ–مجموع تسهیالت اعطایی 

در تحقیقی که توسط علی عالمه راد در مورد اندازه گیری کارایی شعب بانک صادرات انجـام گرفتـه                   
 ،84 شـهریور    ،84 خرداد   ،83 اسفند   ،83 آذر   ،83 مقطع شهریور    7 شعبه در    594 محقق در آن تعداد      .است
کـه بـا روش    )  (VRS متغیر به مقیـاس   مورد بررسی قرار داده است و با فرض بازده84 اسفند ،84آذر 

  .ستاده گرا کارایی شعب اندازه گیری شده است
  . به این صورت استپژوهشمدل مورد استفاده در این 

                                  ipθMax   
                    λy  +  ipyipθS.t     -  

                                   0≥  λX- ipX        
  P=1,2,..,12                                    

 = 1                 λNI 
X ها بردار نهاده   
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Y بردار ستاده ها  
λ  وزن های مجموعه مرجع  

 مساحت هر شعبه و ستاده ها – منابع هر شعبه –در این پژوهش نهاده ها شامل تعداد کارکنان شعبه       
  .شامل تسهیالت اعطایی و سود شعبه است

منابع با کـارایی شـعبه در       پس از اندازه گیری کارایی و مقایسه آنها با یکدیگر ضریب همبستگی بین              
  .منفی بوده است که نشان از رابطه منفی بین منابع با کارایی دارد%64حد 

  :نهاده ها و ستاده ها 
خاصیت نهاده ها و ستاه ها بر اسـاس کاربردهـا و اهـدافی کـه از شـاخص کـارایی انتظـار داریـم و                          

 ایـن تحقیـق واحـد هـای مـورد       به عنوان مثـال در  .مشخصه های واحد های مورد بررسی متفاوت است       
  . بانک تجارت می باشند4بررسی شعب مدیریت منطقه 

البته نگرش های متفاوت به بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی نیز باعث شده که ماهیت نهاده ها و                   
  : ستاده ها نیز متفاوت باشد و تعاریف مختلفی به قرار زیر برای تعیین نهاده ها و ستاده ها ارائه شود 

در این نگرش بانک به عنوان یک بنگاه خدماتی محسوب می شـود و خـدمات                : 1نگرش تولید خدمات   •
بانک از جمله نگهداری سپرده ها و ارائه تسهیالت و خدمات دیگر جزء ستاده های بانک محسوب مـی شـود                     

  . آیدکه با توجه به امکانات سرمایه ای بانک که داده های بانک محسوب می شوند کارایی بدست می
 سـپرده هـا بـه عنـوان نهـاده هـا و              .بانک بصورت واسطه ای عمل می کنـد       : 2نگرش واسطه ای   •

  .تسهیالت به عنوان ستاده مطرح می شوند
در این نگرش تمام دارایی ها و بدهیهای بانک مانند نگرش تولیـدی بـه               : نگرش مدیریت ریسک   •

 ولیدی است عنوان ستاده در نظر گرفته می شود و نهاده ها مشابه نگرش ت
وقتی سخن از ارزیابی کارایی شعب از نظر وظایف مدیران شعب به میان می آید منظور عملکرد مدیر                  
و کاربران ارشد شعبه می باشد که عالوه بر انجام کارهای دفتـری وظیفـه بازاریـابی در زمینـه سـپرده و                       

با نگرش تولید خـدمات پـژوهش       تسهیالت و سایر خدمات بانکی را نیز به عهده دارند لذا در این تحقیق               
 با توجه به وجود مازاد تقاضای تسهیالت در اقتصاد ایران مدنظر قرار دادن نگرش واسطه                .انجام می گیرد  

  .ای ارزیابی و تحلیل را به بیراهه می برد و باعث ایجاد خطا در اندازه گیری می شود
ه است تعداد اسنادکه نشاندهنده حجم      بر اساس تخمین مدل اقتصاد سنجی که در این تحقیق انجام گرفت           

                                                 
1. Production Approach 
2. Intermediation Approach 
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 رابطه تاحدی معنادار با کارایی شعب دارد پس می تواند یکی از معیارهـای مناسـب بـرای                   1فعالیت شعبه است  
 با توجه به اینکه در هیچیک از تحقیقات قبلی از این ستاده استفاده نشده است و بـا                   2اندازه گیری کارایی باشد   

  : ا و ستاده های مورد استناد در این تحقیق به ترتیب زیر استتوجه به مطالب فوق نهاده ه
  :هانهاده
  )تعداد کل کارمندان فعال در شعبه می باشند( تعداد پرسنل شعبه  -1
 )تعداد باجه های تحویلداری فعال که به مشتریان سرویس می دهند(تعداد باجه ها  -2

  :ستاده ها 
  سپرده قرض الحسنه پس انداز  -1
  شامل مجموع سپرده های بلند مدت و کوتاه مدت استسپرده مدت دار که -2
 سپرده قرض الحسنه جاری -3
شامل مجموع سپرده های نقدی که شعبه در ازای صدور انواع مختلف            ( سپرده نقدی ضمانتنامه     -4

 ) ضمانتنامه های بانکی از  متقاضیان طلب می کند و تا زمان ابطال ضمانتنامه در حساب باقی می ماند
شامل مجموع اسناد نقدی و انتقالی صادر شده در شعبه طی یک سال منتهی              ( شعبه  تعداد اسناد    -5

 )به خرداد ماه مقاطع مورد بررسی
افـزایش مطالبـات نتیجـه    (مطالبات نقدی که به عنوان یک عامل نامطلوب محسوب مـی شـود            -6

 سـودآوری   عملکرد مدیریت شعبه می باشد و افزایش مقدار آن باعث محدود شدن منابع بانک و کـاهش                
 ) می شود پس افزایش مقدار آن نامطلوب می باشد

 تسهیالت اعطایی -7
  مدلی که در این مقاله استفاده می شود به صورت زیر است •

  ستاده گرا  
Max   β  

0≥  λy+ iyβ-  

0≥λx -   ix 
=1                                        λNI/ 
0≥λ  

                                                 
  بانک تجارت17/5/86 تاریخ 7 متمم 850بر اساس بخشنامه داخلی شماره . 1
 3 ، 2 ، 1بر اساس پیوست های . 2
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 افزایش نـسبی در میـزان   ، با فرض ثابت بودن میزان عوامل تولیدβ - 1 و ≥β1>∞ که در اینجا       
  .باشد ام می iمحصول بنگاه 

1/βنشاندهنده میزان کارایی فنی بوده و بین صفر و یک است  .  
Y بردار k*1ستاده های مدل می باشد .  
X بردار k*1نهاده های مدل می باشد .  
λ بردار n*1را نشان می دهد1 شامل اعداد ثابت است که وزنهای مجموعه مرجع .  
λ  NI/) برای انجام محاسبات با فرض بازده متغیر به مقیاس این محدودیت اضافه می )قید تحدب

 .شود

  :نکته 
 .بدیهی است که بنگاههای اقتصادی بزرگ نقش مهمی در جهت دهی اقتصاد هر کشور ایفا می کنند 

سـت  بانک تجارت از جمله بنگاههای اقتصادی تاثیرگـذار بـر اقتـصاد ایـران در جمـع بانکهـای کـشور ا                     
 شعبه در  1957به بانکهای خصوصی کشور پیوسته و دارای      به تازگی   همچنین از جمله بانکهای دولتی که       

 شعبه در منطقه چهار قـرار     48 گانه استان تهران و      9 شعبه در مناطق     420سطح کشور است از این تعداد       
ـ               .2دارد  درصـدی   2ا سـهم     منطقه مورد بررسی محققین دارای اهمیت بسزایی در بانک تجارت اسـت و ب

ما نیز در این پژوهش بـا هـدف قـرار دادن            .3 درصد از منابع بانک به منطقه چهار تعلق دارد         9تعداد شعب   
در ایـن پـژوهش بـا توجـه بـه         این منطقه سعی در محاسبه دقیق کارایی و بهـره وری شـعب آن داریـم                 

 شـعبه از  46رایی  کـا  DEAدسترسی محققین به داده های شعب منطقه چهار بانـک تجـارت بـه روش   
 و  84 بانک تجارت که بصورت تصادفی انتخاب شده اند در سه مقطع خرداد ماه سـالهای                 4شعب منطقه   

 با تفاسیر فوق نتایج بدست آمده را می توان به تمـامی     4)1جدول شماره   ( اندازه گیری شده است    88 و   86
  .شعب بانک تجارت تعمیم داد

دلیل محسوس بودن تغییرات در نهاده ها و ستاده های استفاده           انتخاب دوره های زمانی دوساالنه به       
  . شده در تحقیق و همچنین انتخاب سه دوره برای ایجاد شرایطی جهت مقایسه کارایی شعب می باشد

  .توجه به نکات زیر قبل از ارائه نتایج مدل الزم به نظر می رسد
لیل است که در ماههای پایانی سال       انتخاب خرداد ماه به عنوان مقطع های تحت بررسی به این د            •

                                                 
1. Reference Set 

  . می باشد1388ار مربوط به مقطع خرداد ماه  این آم.2
  بر اساس آمارهای مدیریت امور مالی و مدیریت امور مناطق بانک تجارت.3
  . در انتهای مقاله موجود است1 اسامی شعب مورد بررسی به همراه کارایی آنها در جدول شماره .4
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افزایش سپرده های شعب تا حدی سوری می باشـند و همچنـین در ماههـای آخـر و اول سـال اعطـای                        
  .تسهیالت به روال عادی مابقی ماهها نمی باشد

 هر کدام از ستاده ها با توجه به ضـرایب تـصویب             ،با توجه به اهمیت متفاوت ستاده ها برای بانک         •
 ضـرایب مـذکور در    .رای درجه بندی شعبه مورد استفاده قرار می گیرد تعـدیل  شـده انـد               شده بانک که ب   

 .جدول زیر آمده است

   2جدول شماره 
  ستاده  تسهیالت  پس انداز  مدت دار  جاری  ضمانتنامه  مطالبات  اسناد

  ضرایب  6  15  9  15  18  9/1  1
  بخشنامه بانک تجارت: منبع     

  : است نتایج بدست آمده شامل موارد زیر
 شـعبه   6 مقطع   3پس از اندازه گیری کارایی فنی منطقه مورد بررسی تعداد شعب کارا در طول هر                 •
  .1 )3جدول شماره .(بودند
 شعبه کارای منطقه  کاراترین شعبه در طول هر یک ازسه مقطع مورد بررسی به شـرح                  6در میان    •

 : 2زیر بودند

  4جدول شماره 

  کد-شعبه  سال

 41شعبه 1384

 41شعبه 1386

 34شعبه 1388

 یافته های تحقیق:منبع              

 41در میان این سه شعبه کارا در طول مقاطع مورد بررسی در میان تمامی شـعب منطقـه شـعبه                      •
  .کاراترین شعبه شد

 .میانگین کارایی شعب منطقه روند کاهشی داشته که به صورت زیر است •

                                                 
 . در انتهای مقاله موجود است3اسامی شعب در جدول شماره . 1
 بیـانگر   1نمودار شماره   .ر میان شعب کارا شعبی که بیشترین تعداد مرجع برای شعب دیگر بوده اند کاراترین می باشند                د. 2

  .همین مطلب است
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   5جدول شماره
  سال  1384  1386  1388

  میانگین کارایی منطقه  0 /811  0 /751  0 /643
  یافته های تحقیق: منبع     
  

 درصد افزایش کارایی51  با 19بیشترین افزایش کارایی مربوط به شعبه  •
 88 تا سـال     84 در صد کاهش کارایی از سال        60  با    18بیشترین کاهش کارایی مربوط به شعبه          •

  .می باشد
افزایش و کاهش کارایی روبرو  بوده اند مورد بررسی قرار دادیـم             برای نمونه شعبی که با بیشترین        •

  :.و علت آنرا جویا می شویم نتایج زیر حاصل می شود
  :درصد افزایش کارایی موارد زیر بیشترین سهم را در این افزایش داشته است  % 51 با 19در شعبه 

   برابر25,5افزایش تسهیالت اعطایی به میزان   -1
  درصد63 ضمانتنامه به میزان  افزایش سپرده نقدی -2

  :کاهش کارایی را داشته اند  % 60 که 18در شعبه 
   در صد83کاهش سپرده جاری به میزان   -1
  درصد388افزایش مطالبات نقدی به میزان   -2
برای تمامی شعب ناکارا الگویی از ستاده ها بدست آمده که در صورت تحقق آنها توسط شعب بـه    •

 که بیشترین کاهش کارایی را در منطقه داشته است به 18ی نمونه الگوی شعبه مرز کارایی می رسند  برا
  .ترتیب زیراست

   ) ارقام به میلیون ریال(  افزایش ستاده ها در صورتی به شرح زیر باشد شعبه کارا می شود
 196990افزایش تسهیالت اعطایی به میزان                  .1
 10980      ه میزان  افزایش سپرده پس انداز قرض الحسنه ب .2
 147040افزایش سپرده های مدت دار به میزان                 .3
 43450افزایش سپرده های جاری به میزان                     .4
 11630   افزایش سپرده نقدی ضمانتنامه به میزان            .5
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 .ر بیان کننده این مسئله استجدول زی.1فاصله ناکاراترین شعبه با مرز کارایی به مرور افزایش یافتند •

  6جدول شماره 
  سال  1384  1386  1388

  فاصله با مرز کارایی  0 /506  0 /516  0 /619
 یافته های تحقیق: منبع

 .2نتایج نشاندهنده اینست که به مرور بر تعداد شعب ناکارا افزوده شده است •

  7جدول شماره 
  سال  1384  1386  1388
  تعداد شعب ناکارا  22  26  33

  یافته های تحقیق     : نبعم

  :نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد

در بین شعبی که در مقاطع مورد بررسی کارا بودند همه شعب دارای درجـات ممتـاز نبودنـد حتـی         •
کاراترین شعبه منطقه در طول کل مقاطع تحت بررسی دارای پایین ترین درجه در میـان شـعب منطقـه                    

با افزایش درجه شعبه از نظر اصول و قواعد اداری بانک کـارایی فنـی               بوده لذا فرضیه اول مبنی بر اینکه        
 .آن افزایش می یابد رد می شود

 .با تکیه بر یافته های تحقیق فرضیه دوم رد می شود •
  .زیرا میانگین کارایی شعب منطقه در مقاطع  مورد بررسی در حال کاهش است

 .حوه درجه بنـدی شـعب در تـضاد اسـت          یافته های تحقیق که مبنی بر اصول علمی می باشد با ن            •
 .بطوریکه فرضیه اول تحقیق رد شد پس لزوم بازنگری در قانون درجه بندی شعب احساس می شود

 .برای افزایش میزان کارایی شعب ناکارا الگو قراردادن شعب کارا و موفق تاثیر گذار است •
سپرده هـای پـس انـداز و         5 88و  4 86،  3 84بر اساس تخمین مدلهای اقتصاد سنجی برای سال            •

 .جاری و مطالبات و تسهیالت و نقدی ضمانتنامه بیشترین تاثیر را بر کارایی شعب دارند

                                                 
 . بیانگر همین نکته است4 و 3 و 2 نمودارهای شماره .1
 بیانگر مقایسه تعداد شعب 6 بیانگر دسته بندی شعب بر اساس میزان کارایی فنی می باشدونمودار شماره         5 نمودار شماره    .1

  . .کارا با ناکارا می باشد
  1پیوست شماره . 2
 2پیوست شماره . 3
  3پیوست شماره . 4
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   اسامی شعب تحت بررسی و کارایی آنها:1دول ج
 88 86  84 شعبه  88 86 84 شعبه 
 1,00 1,000,97 24شعبه  1,001,001,0024 1شعبه  1
 0,90 1,000,99 25شعبه  1,000,841,0025 2شعبه  2
 1,00 1,001,00 26شعبه  0,531,000,5426 3شعبه  3
 0,52 0,950,76 27 شعبه 0,920,750,4927 4شعبه  4
 0,78 0,830,72 28شعبه  1,001,001,0028 5شعبه  5
 1,00 1,000,84 29شعبه  1,001,000,7329 6شعبه  6
 0,44 0,880,88 30شعبه  1,001,000,9430 7شعبه  7
 0,61 0,550,62 31شعبه  1,001,001,0031 8شعبه  8
 1,00 0,730,83 32شعبه  0,770,760,7832 9شعبه  9
 0,47 0,790,60 33شعبه  100,580,800,5433شعبه  10
 1,00 1,001,00 34شعبه  110,600,540,7134شعبه  11
 0,61 1,001,00 35شعبه  120,580,600,5835شعبه  12
 0,94 1,001,00 36شعبه  130,860,850,7836شعبه  13
 0,43 1,001,00 37شعبه  140,840,640,5837شعبه  14
 0,49 0,510,52 38شعبه  150,540,510,4738شعبه  15
 0,76 1,000,80 39شعبه  160,781,001,0039شعبه  16
 0,75 0,751,00 40شعبه  170,590,590,4740شعبه  17
 1,00 1,001,00 41شعبه  181,000,670,4041شعبه  18
 0,44 1,001,00 42شعبه  190,490,481,0042شعبه  19
 1,00 0,900,92 43شعبه  201,000,810,6043شعبه  20
 0,83 1,001,00 44شعبه  211,001,000,8244شعبه  21
 0,65 1,001,00 45شعبه  221,001,000,8345شعبه  22
 0,4 1,0 1,0 46شعبه  230,590,540,3846شعبه  23

  یافته های تحقیق: منبع    
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  . اسامی شعبی که در سه مقطع مورد بررسی کارا بوده اند:3جدول 
  
  
  
  
  
  
  
  

  یافته های تحقیق: منبع       
  

   نمایش شعب کارا و تعداد مرجع بودن آنها در هر دوره:1نمودار 

شعبه 1
شعبه 5

شعبه 8
شعبه 26

شعبه 34
شعبه 41
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88
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3

10 12
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18
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1

11
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0

5

10

15

20

25

30

35

84 86 88  
  یافته های تحقیق: منبع        

 کارایی شعبه
 1 1شعبه 
 1 5شعبه 
 1 8شعبه 
 1 26شعبه 
 1 34شعبه 
 1 41شعبه 
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   میزان پراکندگی شعب تحت بررسی و فاصله آنها :2نمودار 
  1384از خط کارایی در سال 
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   میزان پراکندگی شعب تحت بررسی و فاصله آنها :3نمودار 
    1386از خط کارایی در سال 
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 میزان کارایی
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   میزان پراکندگی شعب تحت بررسی و فاصله آنها :4نمودار 
  1388در سال از خط کارایی 

1388

آبشـار ـ وليعصـر

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

  
  یافته های تحقیق: منبع        

  

  

   طبقه بندی شعب بر اساس میزان کارایی فنی:5نمودار 
6
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1384 1386 1388

  
  یافته های تحقیق: منبع        

 میزان کارایی

  تعداد شعبه

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 165 ..................................انک تجارت  ب4مطالعه موردی منطقه  های ایرانگیری کارایی شعب بانکاندازه

 

  مقایسه تعداد شعب کارا با شعب ناکارا: 6نمودار 

1384
1386

1388

شعب کارا

شعب ناکارا
0
5

10
15
20
25

30

35

تعداد شعب

شعب کارا 24 20 13

شعب ناکارا 22 26 33

1384 1386 1388

  
  یافته های تحقیق: منبع        
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  1384 سال :1پیوست شماره 
Dependent Variable: EFFICIENCY  

Method: Least Squares   
Date: 12/22/09   Time: 08:44   

Sample: 1 46    
Included observations: 46   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.763818 0.066992 11.40167 0.0000 
ASNAD 9.39E-06 2.44E-06 3.849345 0.0005 
BAJE -0.022828 0.022801 -1.001201 0.3234 
JARI 8.73E-08 3.95E-08 2.212050 0.0334 
MODATDAR 2.63E-08 1.48E-08 1.782674 0.0831 
MOTALEBAT 0.304376 0.053373 5.702772 0.0000 
PASANDAZ 3.68E-06 7.36E-07 4.990815 0.0000 
PERSONEL -0.047320 0.008400 -5.633617 0.0000 
TASHILAT 7.67E-09 4.39E-09 1.748778 0.0889 
ZEMANATNAME 1.86E-07 1.06E-07 1.750081 0.0886 

R-squared 0.749360 Mean dependent var 0.860000 
Adjusted R-squared 0.686700 S.D. dependent var 0.180788 
S.E. of regression 0.101193 Akaike info criterion -1.553913
Sum squared resid 0.368641 Schwarz criterion -1.156382
Log likelihood 45.74000 Hannan-Quinn criter. -1.404996
F-statistic 11.95915 Durbin-Watson stat 2.054807 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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 1386سال : 2پیوست شماره 
Dependent Variable: EFFICIENCY  

Method: Least Squares   
Date: 12/22/09   Time: 08:55   

Sample: 1 46    
Included observations: 46   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.831213 0.063192 13.15383 0.0000 
ASNAD 9.32E-07 4.66E-07 2.000160 0.0531 
BAJE 0.013149 0.025651 0.512622 0.6113 
JARI 5.90E-08 1.83E-08 3.217615 0.0027 
MODATDAR 2.75E-08 1.06E-08 2.607349 0.0132 
MOTALEBAT 0.181397 0.067098 2.703460 0.0104 
PASANDAZ 2.78E-06 7.16E-07 3.885191 0.0004 
PERSONEL -0.040021 0.009397 -4.259088 0.0001 
TASHILAT 3.73E-08 1.19E-08 3.139182 0.0034 
ZEMANATNAME 2.01E-07 9.28E-08 2.167532 0.0369 

R-squared 0.636032     Mean dependent var 0.844130 
Adjusted R-squared 0.545040     S.D. dependent var 0.177270 
S.E. of regression 0.119570     Akaike info criterion -1.220167
Sum squared resid 0.514693     Schwarz criterion -0.822637
Log likelihood 38.06385     Hannan-Quinn criter. -1.071250
F-statistic 6.989980     Durbin-Watson stat 1.653802 
Prob(F-statistic) 0.000009    
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  88سال : 3پیوست شماره 
Dependent Variable: EFFICIENCY  

Method: Least Squares   
Date: 12/22/09   Time: 08:55   

Sample: 1 46    
Included observations: 46   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.960085 0.094172 10.19502 0.0000 
ASNAD 1.78E-07 5.07E-06 0.035131 0.9722 
BAJE -0.055862 0.032225 -1.733530 0.0916 
JARI 8.17E-05 3.92E-05 2.081428 0.0446 
MODATDAR 6.97E-06 8.22E-06 0.848142 0.4020 
MOTALEBAT 0.235049 0.157405 1.493271 0.1441 
PASANDAZ 0.001543 0.000781 1.975205 0.0560 
PERSONEL -0.050613 0.012672 -3.993991 0.0003 
TASHILAT 4.72E-05 1.29E-05 3.651154 0.0008 
ZEMANATNAME 0.000547 0.000110 4.958634 0.0000 

R-squared 0.644680     Mean dependent var 0.731739 
Adjusted R-squared 0.555850     S.D. dependent var 0.222704 
S.E. of regression 0.148420     Akaike info criterion -0.787883
Sum squared resid 0.793024     Schwarz criterion -0.390352
Log likelihood 28.12131     Hannan-Quinn criter. -0.638966
F-statistic 7.257464     Durbin-Watson stat 2.150606 
Prob(F-statistic) 0.000006    
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