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استفاده از روش  باشهر اهوازانک تجارت بارزیابی کارایی فنی شعب 

 تحلیل پوششی داده ها

(DEA) 

 صغری قبادی

 بیژن بیگدلی

 چكيده 

، با استفاده از روش تحلیل شهر اهواز تجارتبانک  شعب هدف اصلی این تحقیق، محاسبه کارایی فنی

تحت حوزه مدیریت شهر  تجارتشعبه از شعب بانک 74هاست. در این پژوهش، عملكرد  پوششی داده

دهد که  نتایج به دست آمده نشان می .مورد بررسی قرارگرفته است 3133-3131، طی سالهای اهواز

 71/0و73/0به ترتیب، با فرض بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس، تجارتمیانگین کارایی فنی شعب بانک 

در صورتی که کارایی مقیاسی  است94/0و 93/0ترتیب  ایی فنی بهبوده است. به بیان دیگر، میانگین ناکار

فنی ، شعب مورد بررسی از لحاظ کارایی مقیاسیرغم باال بودن کارایی  شود به . مشاهده میمی باشد34/0

 .به مقیاس هستند ثابت در وضعیت مناسبی قرار ندارند. اکثریت شعب دارای بازدهی 

 پوششی داده ها ، بازده نسبت به مقیاس: کارایی ، تحلیل واژگان کليدی

 

  صغری قبادی مي دکتر راهنمايي به بيژن بيگدلي، ارشد کارشناسي نامه پايان از بخشي حاضر مقاله. 1

  .باشد
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 مقدمه

امروزه موسسات وسازمانها با تعیین رسالت ،اهداف ،ماموریت وچشم انداز خود با فعالیت در عرصه      

ملزم به پاسخگویی به نیازهای مجموعه ذینفعان خود می باشند.دراین راستا شرکتها یی که ملی وبین المللی 

هدف آنها کسب سود و ایجاد رضایتمندی برای مشتری وسازمانهایی که فلسفه وجودی آنها اجرای  دقیق 

چیدگی وظایف  قانونی وکمک به پیشرفت ،توسعه ورفاه جامعه است ، باید پاسخگو باشند.با توجه به پی

ساختارها ی سازمانی وتغییر مداوم شرایط محیطی مدیرانی می توانند با موفقیت عمل نمایند که، اطالعات 

مناسب ، به روز وجامعی از نحوه عملكرد سازمان خود داشته باشند.منابع کمیاب و تقاضای نامحدود برای 

، بهبود عملكردی تحقق اهداف چگونگی  بررسیو بازبینی وبهبود روشها حساسیت کافی را برایاین منابع،

مستمر کیفیت، ارتقای رضایت مندی مشتری و شهروندان، عملكرد سازمان و مدیریت و کارکنان را ایجاد 

. بنابراین ارزیابی نتایج عملكرد در سطوح مختلف سازمانی یک فرآیند مهم راهبردی تلقی می کرده است

یک نظام ارزیابی مستمر با دیدگاه فرآیندی می توان در جهت  گردد. با استفاده از روشهای اصولی وعلمی

تقویت نقاط قوت وبهبود نقاط ضعف ،در راستای افزایش کارایی واثربخشی سازمانی گام برداشت، که این 

امر در بخش دولتی موجب ارتقا پاسخگویی وافزایش اعتماد عمومی ودر بخش غیر دولتی موجب ارتقای 

 ضایت مشتریان می شود.مدیریت صحیح منابع ور

های اقتصادی جامعه در ارتباط با جذب و هدایت وجوه نظام بانكی کشور به عنوان یكی از مهمترین بخش

های موثری سپرده گذاران، ارائه خدمات به مردم و مشارکت در توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی نقش

را در راه توسعه کشور ایجاد خواهد کرد و  ایبر عهده دارند و عدم توانایی این نظام مشكالت عدیده

توانند از طریق باشند زیرا آنها میها در میان صنایع مختلف، از اهمیت خاصی برخورددار میهمچنین بانک

گذاری آماده نموده و از وام، تسهیالت و مشارکت در پروژهای مختلف اقتصادی، شرایط را برای سرمایه

 چنین به ایرانی ی ها بانک نیاز(. 3131صادی کشور موثر باشند )بابائی، این طریق در رشد و توسعه اقت

 برای ومالی اقتصادی سنگین های تحریم وجود کشور،با اقتصادی توسعه جریان در خصوصا تحقیقاتی

 ها بانک سازی خصوصی و اقتصادی رشد به دستیابی و مقاومتی اقتصاد به توجه ولزوم بانكی شبكه

 .رسد می نظر به ،ضروری
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با عنایت به این موارد از جمله اهداف این تحقیق عالوه بر بررسی وضعیت کارایی فنی ومقیاس شعب 

تحت دو فرض بازده ثابت ومتغیر به مقیاس می توان به بررسی روند تغییرات کارایی شعب ، طی زمان 

 ..اشاره نمود. پرسش،تعیین نهاده ها وستاده های مازاد ومشخص نمودن وضعیت بازده به مقیاس شعب و .

 های اساسی این تحقیق که در صدد پاسخ به انهاست عبارتند از :

 است؟ میزان چه به مقیاس به متغیر و ثابت بازده حاالت در بررسی مورد شعب کارایی

 است؟ یافته افزایش زمان طی شعب فنی کارایی میزان آیا

 

 

 

 تحقيق پيشينة و نظری مباني. 3

های چندگانه و یک خروجی مدلی برای ارزیابی و محاسبه کارایی با ورودی 3394سال در 3اولین بار فارل

این تكنیک را برای چند خروجی تعمیم  3343ارائه داد، تقریبا پس از دو دهه چارنز و همكاران در سال 

ظرف مدت  کردند که این تكنیک درها نامیدند، در آن زمان شاید فكر نمیدادند و آن را تحلیل پوششی داده

 (3133دنیا داشته باشد.)جهانشاهلو، کوتاهی )تقریبا سه دهه( رشد بسیار چشمگیری در

های اقتصادی برای تعیین مرز کارایی)تابع تولید( دو روش مهم پارامتریک و ناپارامتریک وجود در تئوری

(  SFAی تصادفی)های متفاوتی چون روش تحلیل تابع مرزدارد. در رویكرد پارامتریک مرز کارایی روش

های پارامتریک ( وجود دارد. اصوالً در تمامی این روشDFA( و روش توزیع آزاد)TFAمرزی ضخیم)

های متفاوت، یک تابع تولید مرزی به شكل خاصی)نظیر کاب سعی برآن است که با استفاده از فرض

وسیله میزان ناکاریی واحدها داگالس،ترانسلوگ و...( با یک جمله خطای ترکیبی، تخمین زده شود و به این 

های را به دو دسته عوامل تصادفی و عوامل ناکارایی نسبت دهد. مهمترین ایراد روش پارامتریک، فرض

های مختلف، گیرد. لذا با در نظر گرفتن فرضمتفاوتی است که برای توابع و جزء ناکارایی در نظر می

                                                           
 Farrell .1 
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مقایسه عملی بین واحدها را با مشكل مواجه گردد که امكان های بسیار متفاوتی حاصل میتخمین

  .(3139)موسی خانی وحمیدی،سازد.می

های مختلفی برای مشاهده ناکارایی وجود دارد که از مهمترین و پرکاربردترین در سطح ناپارامتریک، روش

ریزی رنامهریزی خطی اشاره نمود که هر دو جزء الگوهای بای و روش برنامهتوان به روش مرز پلهها میآن

 (3139)موسی خانی وحمیدی، ریاضی هستند.

(، دو روش متفاوت برای بدست آوردن منحنی DEAها)( و روش تحلیل فراگیر دادهSFAروش تحلیلی)

ها از باشند. روش تحلیل فراگیر دادهگیری کارایی میمقداری تولید و یا توابع مرزی مورد نیاز در اندازههم

های اقتصادسنجی استفاده که روش تحلیل مرزی تصادفی از مدلکند در حالیاستفاده میریزی خطی برنامه

 (.3149)امامی میبدی، نماید.می

مفهومی از محاسبة ارزیابی سطوح کارایی در داخل یک گروه از سازمان را نشان  ،هاحلیل پوششی دادهت     

که دارای بیشترین عملكرد هستند محاسبه  دهاتعدادی از واحدهد که کارایی هر واحد در مقایسه با می

کارایی  سنجشآن ، مقایسه و  ریزی خطی است که هدف اصلیمبتنی بر رویكرد برنامه ،این تكنیک. شودمی

های تولیدی های مصرفی و خروجیورودیتعداد مشابه است که  ةگیرندتعدادی از واحدهای تصمیم

  متفاوتی دارند.

 تحقيق مدل معرفي. 1- 1

، با  مقیاس ها، تحت دو فرض بازده ثابت و متغیر به ارزیابی عملكرد بنگاهها در روش تحلیل پوششی داده

 و  CCR دو مدل ، DEAپذیرد. بر همین اساس در روش  گرا، صورت می گرا یا ستاده دو رویكرد نهاده

BCC شود. اگر  ا انجام میشود که اصوالً ارزیابی عملكرد واحدهای اقتصادی از  طریق آنه ، مطرح می

ستاده را تولید  M نهاده مقدار K شعبه بوده و هرکدام از شعب با استفاده از N فرض شود که بانكی دارای

به صورت زیر  ستاده ایگیری  ، با جهتBCC گیرنده با توجه به مدل کند کارایی فنی شعبه تصمیم می

 :شود محاسبه می

 

(3)                                                                                                   Max 
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 RTS1)(بازده به مقياس-1-2

های یک سیستم تولیدی، خدماتی یا یک بنگاه بازده به مقیاس بیانگر بین تغییرات ورودی ها و خروجی

دو دهد که اگر میزان منابع و مواد اولیه یک بنگاه است، بطور مثال، بازده به مقیاس به این سوال جواب می

 کند؟ سه حالت ممكن است وقوع کند:برابر شود ، میزان تولید یا ستاده آن چند برابر تغییر می

 ها نیز دو برابر شود. با دو برابر شدن میزان منابع میزان ستاده -الف

 ها کمتر از دو برابر شود. با دو برابر شدن میزان منابع میزان ستاده -ب

 ها بیشتر از دو برابر شود. با دو برابر شدن میزان منابع میزان ستاده -ج

و سومین را بازده به مقیاس « بازده به مقیاس نزولی» حالت دوم را « بازده به مقیاس ثابت» حالت اول را 

 (.3133نامند. )کالشی صعودی می

 

 متغير و ثابت بازدهي فرض با کارايي اندازه گيری-1-3

 فرض بازدهی با و تولید عوامل سازی حداقل مبنای بر را خود مدل 3343 سال در رودز و وپرک چارنز،

 بنكر، توسط به مقیاس متغیر بازدهی فرض کردن لحاظ با 3337 سال در. نمودند ارائه مقیاس به نسبت ثابت

 Returns to Scale- یافت. بسط DEA روش به کارایی گیری اندازه کوپر و چارنز

 

 ( CRS) 2مقياس به ثابت بازدهي مدل-1-4

                                                           
Returns to Scale- 1 
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 ساده به حالت ابتكاری، بصورت را تولیدی عامل چند و محصولی چند حالت تحلیل پوششی داده ها روش

 هر برای محصول M تولیدو عامل K مورد در اطالعات اگر .نماید می  تبدیل محصولی یک و عاملی یک

 :بود زیر خواهد بصورت ام i شعبه برای محاسبه فرایند باشد، داشته وجود شعبه N از کدام

                                          u =  محصوالتوزنی  مجموع                                          بطوریكه                                  

        iV ′x  yi =تولید عوامل وزنی مجموع                                

          (2)                                                                                                      Max    

                                                                                                                  

 

U یک بردار M×1  و ستاده هاشامل وزنهای Vیک بردار K×1  و  نهاده هاشامل وزنهای'Vو'U ترانهاده 

VوU باشند. ماتریس می X یـک مـاتریس K×N از عوامـل تولیـد و مـاتریس Y یـک ماتریس  M×N 

 .بنگـاه خواهند بود N باشد. این دو ماتریس نشان دهنده کلیه اطالعات مربوط بـه از محصوالت می

باشد بگونـه ای کـه نسـبت کـل مجمـوع وزنی  می VوU فوق هدف بدست آوردن مقادیر بهینه در رابطه

)میزان کارایی هر بنگاه( مساوی واحد باشد. این مـدل غیرخطی و  نهاده هابه مجموع وزنی ستاده ها

نشان داده شد( بـدین صورت بر  CCR باشد. این مشكل )همانطور که اولین بار توسط غیرمحدب می

گردد و در  ریـزی خطـی تبـدیل می گردد که با قرار دادن مخرج کسر مساوی یک به مدل برنامه طرف می

نیز بعنوان قید دیگـری بـه مـدل اضـافه شـد. ایـن تبدیل، ابتكار  (ß'xi=1) ضمن این محدودیت اخیر

   .بود CCR عمل روش

(3)  
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 بكار برده شده است. میدانیم که مسأله اخیر را می μ,βعالئم  VوU به خاطر تبدیل خطی، به جای     

بطوریكـه از مزایـای تبـدیل دوگـان و ریزی خطی حـل نمـود  توان با استفاده از تكنیكهای برنامه

ریزی خطی برای حل مسأله دوگان نیـاز بـه قیـود کمتـری  محاسبات آن بهره جست. استفاده از برنامه

 نسبت به روش اولیه دارد، بهمین دلیل شكل دوگان اشاره شده در ذیل برای حل مسـأله فـوق ارجـح می

 .باشد

 :بطوریكه

                                                                                                                               θMin 

                        (4)                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                

λ یک بردارn ×1دهد مقـادیر بدست  باشد که وزنهای مجموعه مرجع را نشان می اعداد ثابت می املش

نماید. در رابطـه قبـل اولـین قید بیان  را تأمین می θ≤1 کارایی بنگاهها خواهد بود که شرط θ آمده برای

 مورد استفاده، می نهاده هایام با اسـتفاده از  i تولید شده توسط بنگاه ستادهدارد که آیا مقادیر واقعی  می

 ام بكار می i شعبهکـه توسط  نهاده هایتواند بیش از این باشد. محدودیت دوم داللت بر ایـن دارد کـه 

ریزی خطی الزم  مدل برنامه .روند، حداقل بایستی به اندازه عوامل بكار گرفته توسط بنگاه مرجع باشند

بدست  شعبهبرای هر θ در نتیجه میزان کاراییبار و هر مرتبه برای یكی از بنگاهها حل شود.  N است

ای بر روی منحنی هـم مقدار تولید و یا تابع تولید مرزی  باشد، نشان دهنده نقطه θ = 1 خواهد آمد. اگر

 (.3131بابایی، )باشد. است و بنابراین طبق نظریه فارل، بنگاه دارای کارایی نسـبی صـد در صد می
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 1 (VRS)بازدهي متغير به مقياس دلم

فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تنها در صورتی قابل اعمال است که بنگاهها در مقیاس بهینـه       

توان  را می (CRS)عمل نمایند. البته تحلیل میزان کارایی بنگاهها در حالت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس

وان هـدف کوتـاه مـدت برای بعنوان هدف بلندمدت و در حالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس را بعن

با فرض بازدهی ثابت نسبت بـه مقیـاس، کـارایی فنی را  (CCR) بنگاههای غیرکارا در نظر گرفت. مدل

کارایی فنی خالص )کارایی ناشی از مـدیریت( و کـارایی ناشـی از صـرفه جـویی مقیاس   ارائه نمود که

ارزیـابی تـأثیر ات تغییـر و اصـالح سـاختاری، اطالعاتی گیرد. بعنوان نمونه بـرای  یک بنگاه را در بر می

ای بسط دادند  را بگونه (CCR) باشد. بنكر، چارنز و کوپر مدل قبلی در مورد کارایی مقیاس موردنیاز می

که بازده متغیر نسبت به مقیاس را در بر گیـرد. اسـتفاده از فـرض بـازده ثابـت نسـبت بـه مقیاس، زمانی 

نمایند، مقادیر محاسـبه شـده بـرای کـارایی فنی تحلیل را  نگاهها درمقیاس بهینه فعالیت نمیکه تمام ب

دچار اختالل خواهد کرد. استفاده از بازده متغیر نسبت به مقیـاس موجـب مـی شـود بـا محاسبه کارایی 

 .بسـیار دقیقی ارائه گرددفنی برحسب مقادیر کارایی ناشی از مقیاس و کارایی ناشی از مدیریت، تحلیـل 

 بـه مقیاس نسـبت ثابـت بازده فرض با خطی برنامه ریزی در دوگان مسأله کردن فرموله در مهم این انجام

 فرض محاسـبات با قبلـی خطی برنامه ریزی به( محدب قید) NI'λ= 1 محدودیت نمودن اضافه بوسیله

 .می شود انجام مقیاس به نسبت متغیر بازده

(5) 

 

                                                                                                                        θMin  

≥ 0                                                                                                                       λ+ Y iy-  

≥ 0                                                                                                                         λX-xiθ 

NI'λ = 1                                                                                                                           

λ≥0                                                                                                                                 

                                                           
1Variable Return Of Scale -

 1 
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کند که آیا بنگاه در ناحیه بازده صعودی یا نزولی  مدل اخیر با قید بازده متغیر نسبت به مقیاس مشخص نمی

 ≥ NI'λ)  این مهم در عمل با مقایسه قید بازده غیرصـعودی نسـبت بـه مقیـاسکند.  مقیاس فعالیت می

                                                                                                        صورت می گیرد( 1

 :بطوریكه           

(6                                           )                                                                                   .θMin   

≥ 0                                                                                                                         λ+ Y iy-  

≥ 0                                                                                                                           λX-xiθ 

NI'λ ≤ 1                                                                                                                             

λ≥0                                                                                                                                   

بعبارت دیگر ماهیت نوع بازده در عدم کارایی مقیاس برای یـک بنگـاه خـاص بـا مقایسـه مقـدار کارایی   

شود، بدین صورت که اگر این دو بـا هـم مساوی  یر نسبت به مقیاس، تعیین میفنی در حالت بازده متغ

باشند آنگاه بنگاه موردنظر با بازده نزولی نسبت به مقیاس مواجه میباشد در غیر این صـورت شرط بازده 

 .صعودی نسبت به مقیاس برقرار است

 (VRS)دهد، منحنی تابع تولید مرزی بازده متغییر نسبت بـه مقیـاس  ( نیز نشان می3همانطور که شكل)

گیرد و نـواحی صـعودی، ثابت و  قرار می (CRS) در طرف راست منحنی بازده ثابت نسبت به مقیاس

 .نزولی مقیاس تولید را در بر دارد

است. میـزان کارایی  است که در متون اقتصادی ارائه شده 2مشابه منحنی تولید کل 3ااین منحنی مرزی کار

میباشد. در حالت بازده  HI/HK با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس برابر (CCR مدل طبق) K فنی بنگاه

 و کـا رایی مدیریت (HI/HJ) کـار ایی مقیـاس بهکارایی فنـی  (BCC) متغیر نسبت به مقیاس مدل

(HJ/HK) باشند قابل تفكیک می. 

  :                                                                      (HI/HJ) × (HJ / HK) = (HI/HK) بطوریكه

 کارایی فنی کارایی مدیریت = × کارایی مقیاس                                                                  

                                                           
1EABCD–1  

                                                                                                                                                                                                     2                    Total Production- 2
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 مقیاس تفكيك کارايي فني به کارايي ناشي از مديريت و کارايي ناشي از -1شكل                              

 

 

 

 ، کارایی هر یک از بنگاههای مورد بررسی در مقایسه با عملكرد سایر بنگاهها تعیین می DEA در روش

ها )هم به  کارایی شعب، میزان کاهش الزم در هر یک از نهادهشود. بر این مبنا این روش ضمن محاسبه 

ها را با  و یا افزایش مقتضی در ستاده (صورت حرکت شعاعی و هم به صورت حرکت بر روی مرز کارایی

کند. چگونگی تعیین  توجه به عملكرد بنگاههای مرجع، در جهت بهبود عملكرد شعب ناکارامد، ارائه می

 .عب ناکارامد در قسمت بعد بیان خواهد شدبنگاههای مرجع برای ش

 ساختن واحد مجازی

منظور از اندازه گیری کارایی نسبی، مقایسه کارایی یک واحد با واحدهای دیگری که ورودی و خروجی 

های نسبتاً مشابهی دارد، می باشد. روش های مختلفی برای اندازه گیری کارایی نسبی وجود دارد که برخی 
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متداول مطرح شده در علم اقتصاد می باشد و دیگری تحلیل پوششی داده هاست که در  از آنها روش های

 فصل قبل توضیح داده شد. دو مفاهیم اساسی زیر در تعیین کارایی واحدها وجود دارد:

بتواند خروجی  Aبر این فرض اساسی قرار دارد که اگر واحد « تحلیل پوششی داده ها»الف: مبنای روش 

از واحد  Aولی با همان میزان ورودی )ورودی مشابه و یكسان( ارائه کند واحد  Bه واحد بیشتری نسبت ب

B .کارا تر است 

بتواند با میزان مشخصی ورودی مقدار مشخصی خروجی را ارائه کند این توقع  Aب: در صورتی که واحد 

شابهی را عرضه کنند و وجود دارد که سایر واحدهای مشابه نیز بتوانند با همان میزان ورودی خروجی م

با مقدار مشخصی ورودی توانایی تولید میزان معین خروجی را داشته باشد باز هم این  Bمتشابهاً، اگر واحد 

و سایر واحدها  A ،Bانتظار وجود دارد که سایر واحدها نیز بر این امر توانا باشند. حال می توان واحدهای 

ورودیها و خروجی های واحدها ساخت. اما از آنجا که واحدی  را مخلوط و از آن یک ترکیب با ترکیبی از

واحد مجازی « بهترین»با ویژگی های این ترکیب وجود ندارد یک واحد مجازی ساخته می شود. پیدا کردن 

 از مخلوط کردن تمامی واحدهای قلب تحلیل پوششی داده هاست.

عنی با ورودیهای مشابه و مساوی واحد مورد حال اگر این واحد مجازی از واحد مورد بررسی، بهتر باشد ی

بررسی، واحد مجازی خروجیهای بیشتر را عرضه یا به ازاء خروجی های مشابه و مساوی واحد مورد 

بررسی، واحد مجازی خروجی های بیشتر را عرضه یا به ازاء خروجی های مشابه و مساوی به ورودی های 

 .(3334ر کارا می باشد. )چارنز و دیگران، کمتری نیاز داشته باشد، واحد تحت بررسی غی

( درمطالعه خود به بررسی کارایی نظام بانكی در ایران با استفاده از 3143هادیان و عظیمی حسینی )     

بانک کشور برای دوره  30پرداختند. در این مطالعه وضعیت کارایی  (DEA)ها روش تحلیل فراگیر داده

دهد که در سه سال مذکور با نتایج بدست آمده نشان می مورد بررسی قرار گرفته است. 3141-3143زمانی 

فرض وجود بازدهی متغیر نسبت به مقیاس، سه بانک ملی، کشاورزی و صنعت و معدن از لحاظ فنی، 

اند. در طی دوره مورد مطالعه، ارا، بانک توسعه صادرات تنها از نظر فنی کارا بودهتصیصی و اقتصادی ک

درصد بوده است.  1/47درصد و کارایی اقتصادی  1/31درصد، کارایی تخصیصی  1/31میانگین کارایی فنی 

كهای نتایج کلی حكایت از این دارد که در طی دوره مطالعه میزان کارایی بانكهای تخصصی نسبت به بان

  تجاری باالتر بوده است.
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(،به بررسی کارایی فنی بانک مسكن با استفاده از روش تحلیل پوششی 3131ختایی و یوسفی حاجی آباد )

شعبه از شعب بانک مسكن در سطح شهر تهران در طی  11داده ها پرداختند. در این پژوهش عملكرد 

ست آمده نشان می دهد که میانگین کارایی فنی تایج به د مورد بررسی قرار گرفتند. 3131-3133سالهای 

و در گروه دوم  33/0،  32/0شعب بانک مسكن، با فرض بازدهی ثابت و متغیر به مقیاس، در گروه اول 

  است. 09/0و  03/0بوده است. به بیان دیگر، میانگین ناکارایی فنی به ترتیب  39/0،  4/0

ارزیابی اسناد قرضه شرکتی از شیوه تحلیل پوششی داده ها  ( ،به منظور2004) 3مالهاترا و همكاران     

استفاده کردند. آنها دو نسبت مالی را به عنوان ورودی الگو و شش نسبت مالی خروجی آن انتخاب کردند. 

 را گیرنده قرض مالی توان نسبتها این که بود دیدگاه محققان در انتخاب نسبتهای ورودی و خروجی بر  این

 شرکت 17 بررسی مورد تصمیم گیرنده واحدهای تعداد نشان میدهد. بهتر بدهی فرع و اصل پرداخت برای

 نشان کاراتر شرکتها بقیه به نسبت بدهی فرع و اصل پرداخت توان لحاظ از را تای آنها هشت نتیجه که بود

  Chang .میداد

 

 منظور به دیگر عنوان روشی به داده ها پوششی تحلیل شیوه معرفی هدف (، با2004) 2همكاران و چانگ

 از استفاده چگونگی و شیوه آن به شرح ابتدا پژوهشگران دادند. انجام پژوهشی شرکتها، اعتباری رتبه بندی

 که دادند نشان عددی مثال ارائه با ادامه در و اعتباری پرداختند رتبه بندی برای مناسب روشی عنوان به آن

 .دارد تجاری را واحدهای اعتباری رتبه بندی برای کافیتوانایی  داده ها پوششی تحلیل شیوه

 

 روش تحقيق. 2

سه  دوره و زمان بررسی، دورهی شعب فعال بانک تجارت در شهر اهواز طی جامعه آماری این تحقیق کلیه

 که تحت دو حوزه سرپرستی قرار گرفته است.  است 3131تا پایان سال  3133سال  ساله از ابتدای

شعبه فعال در دوره زمانی تحقیق مورد 74به علت محدود بودن جامعه آماری ،نمونه گیری به عمل نیامده و

 می گیرد.مطالعه وبررسی قرار 

                                                           
1-  Malhotra 

gChan -
2  
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با نگاهی به نتایج تحقیقات مشابه و با نگاهی به صنعت بانكداری ،نهاده ها و ستاده ها در این پژوهش با 

زمینه و نظرات کارشناسان بانک در خصوص میزان تاثیر و اهمیت الهام از سایر مطالعات کاربردی در این 

به نیاز بانک و با نگاهی به محدودیت های اطالعات و  هر یک از عوامل موثر در عملكرد شعب با توجه

در ارزیابی نهاده و ستاده واحدهای بانكی می تواند به ترتیب زیر انتخاب  دیدگاه تولیدیبامحور قرار دادن 

  شود:

ستاده های این پژوهش شامل سپرده ها ، تسهیالت  پرداختی  ،  خدمات آنالین)تعدادومبلغ تراکنش های 

انجام شده از طریق کانالهای الكترونیكی ماننداینترنت بانک ،موبایل بانک وتلفنبانک(و نهاده ها شامل ،هزینه 

مه، ابتدا معیارها به صورت شماتیک های پرسنلی ،تعداد پرسنل هرشعبه وتعداد ترمینال  هرشعبه . در ادا

 . نشان داده شده، سپس هریک به صورت جداگانه تعریف شده اند

 . سپس هریک به صورت جداگانه تعریف شده اند

 

 

 

  

 

  

 

 طرح شماتيك وروديها و خروجي ها -2شکل                                              

 

 

 :لذا شاخصهای ذیل به عنوان شاخصهای کارایی بانكها در این مقاله در نظر گرفته شده است

 ورودی های مدل :

رسانی به مشغول خدمت هاای )پرسنلی که در پشت باجهتعداد پرسنل: در هر شعبه شامل کلیه پرسنل باجه-

ها مشغول فعالیت هستند.( ها غیر از باجهای)پرسنلی که در سایر قسمتمشتریان هستند.( و غیر باجه

 باشد.می

هایی است که در طول روز یک نفر های موجود در هر شعبه در واقع تعداد باجهتعدادترمینال: تعداد باجه-

 باشد.به مشتریان می رسانیها مشغول خدمتدر هریک از آن باجه

 سپرده ها

 تسهيالت

بانكداری 

 الكترونيكي

 هزينه پرسنلي

 تعداد  ترمينال   

 تعداد پرسنل

DMU 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

14 
 

قلم هزینه های مربوط به پرسنل همچون حقوق ثابت، فوق  79هزینه های پرسنلی: این سرفصل شامل  -

 العاده شغل، اضافه کار و سایر مسائل بوده، در این حساب ثبت می شود.

 

 خروجي ها ی مدل:

واحد مرکزی به شمار می رود،چرا  مجموع سپرده ها: این ستانده به عنوان یكی از اقالم حائز اهمیت نزد -

که از قابلیت بالقوه ای در ایجاد درآمد برای مجموعه بانک برخوردار می باشد. این سرفصل دربرگیرنده 

مانده کلیه وجوه ارزی و ریالی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عناوین مختلف سپرده قرض 

الحسنه پس انداز، ، -ی دولتی، سپرده قرضالحسنه جاری اشخاص، سپرده قرض الحسنه جاری شرکتها

ماهه(، سپرده کوتاه مدت ، نزد بانک ودیعه می گذارند ، و سود  32، 3، 1و 1سپرده بلندمدت )سپرده های 

 آن نیز بر اساس نرخهای تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار پرداخت می شود .

نظارت به  س از بررسیهای الزم و با شرط حقتسهالت پرداختی : عبارتست از امكانات مالی که بانک پ-

عملیات ( مشمول قانونتسهیالتیموجب قرارداد منعقده با متقاضی، در قالب یكی از ابزارهای اعتباری )

   .دهدشرایط قرار میربا در مقابل وثایق مورد قبول در اختیار افراد واجد  بدونبانكی 

مام تراکنشهای انتقال وجه از طریق کانالهای موبایل بانک ، تلفنبانک خدمات بانكداری الكترونیكی:شامل ت-

 توسط هرشعبه می باشد. واینترنت بانک

واحد بوده و این تعداد جامعه پژوهش را تشكیل می  74بنابراین، با توجه به اینكه تعداد شعب این پژوهش 

بر این ،  خروجی محورBCCبا مدل وا از طریق داد ، سعی شد باکاهش تعداد متغیرهای ورودی و خروجی 

 مسأله فائق شویم.

  

  

 نتايج تحليل و تجزيه. 3 

-3131برای سالهای داده ها،های هر شعبه با استفاده از  آوری اطالعات شعب و تجمیع ستاده بعد از جمع

ایم. این نتایج در  اقدام نموده تجارتمحاسبه نمرات کارایی شعب بانک STATAافزار  طریق نرماز، 3133

 پیوست ارائه شده است.  3تا  7جدولهای 
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 (CRS ررسي نتايج کارايي شعب بانك تجارت با فرض بازده به مقياس ثابت)ب

به منظور   (CRSفرض بازده به مقیاس ثابت) خروجی محور با   BCCنتایج کلی حاصل از آزمون 

 ارزیابی کارایی شعب مختلف بانک تجارت، در جدول زیر آورده شده است.  

 

 
 (CRS)مقایسه کارایی فنی شعب درحالت بازدهی ثابت به مقیاس3جدول                 

 

 ردیف
 

 درصد کارایی

3133    

 تعدادشعب

 

 سهم در کل

           

 درصدکارایی           

3132 

 تعدادشعب

 

 درکلسهم 
 

       3              3     7            031/0            3     1 017/0  
       2 3-90/0    32 299/0      3-90/0 1 017/0  

  342/0 73 وکمتر90/0    193/0 13    وکمتر 90/0 1       

 جمع 

 

     
 

 درصد کارایی

   74 

  

3131   

 
                        تعدادشعب

      /300     

 

 سهم در کل

  جمع        

 
 

      درصدکارایی

74 
 

3131-3133 

 

 تعدادشعب

/300 

 

 

 

 سهم درکل

 

       3                 3        9    301/0            3     1 011/0  
       2     3-90/0         1 323/0      3-90/0 3 343/0  
       1    90/0 

 وکمتر

  411/0 11 وکمتر90/0    411/0 11       

  300/ 74 جمع                   300/        74      جمع     
 مأخذ:یافته های پژوهش          

 

 

با توجه به نمره کارایی   72و  29، 37،، 9نشان می دهدکه  شعب  3خروجیهای مدل وجدول3133درسال 

های جدول ها، روی مرز کارایی قرار داشته و کامالً کارا بوده اند و همچنین یافتهبدست آمده برای آنیک 

شعبه مورد بررسی ناکارامد  هستند که، از این شعب، شعبه شماره  74شعبه از تمام  71حاکی از آن است که 
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شعب ،نمره کارایی   013/0به یا شع 7شعبه تعداد 74از جمله ناکاراترین واحدها به شمار می رود. از  70

شعب ، نمره کارایی زیر  411/0شعبه یا  11تا یک و90/0شعب، نمره کارایی 299/0شعبه یا  32یک ،

شعبه یا  1شعب ،نمره کارایی یک ،017/0شعبه یا 1شعبه تعداد 74از  3132کسب کردند. در سال 90/0

کسب کردند. در 90/0عب ،نمره کارایی زیر ش 342/0شعبه یا  73تا یک و90/0شعب، نمره کارایی 017/0

شعب، نمره  323/0شعبه یا  1شعب ، نمره کارایی یک ، 301/0شعبه یا 9شعبه تعداد 74از  3131سال 

کسب کردند . ودر نهایت با گرفتن 90/0شعب ، نمره کارایی زیر  411/0شعبه یا 11تا یک و90/0کارایی

 011/0شعبه یا 1شعبه تعداد 74یها وخروجیها ،در کل از از مقادیر ورود 3133-3131میانگین سه ساله 

شعب ، نمره  411/0شعبه یا  11تا یک و90/0شعب، نمره کارایی 343/0شعبه یا  4شعب ، نمره کارایی یک ،

 کسب کردند.90/0کارایی زیر 

  

-سازی نهادهها، معرفی مجموعه مرجع برای هر شعبه، برای بهینهیكی از مزایای رویكرد تحلیل پوششی داده

 مرجع عنوان به کارا واحد چند یا دو از ترکیبی یا یک غیرکارا واحدهای از یک هر برای. یعنی  باشدها می

 عنوان به را آنها توانند می کارایی به رسیدن برای ناکارا واحدهای که ای بگونه گردند می معرفی الگو و

 شناخته کارا مجازی بنگاه یک عنوان به ندارد وجود مرکب واحد این که آنجایی از .دهند قرار خود الگوی

 .باشد می بنگاه آن خود آن، مرجع مجموعه باشد کارا بنگاهی که زمانی همچنین شود. می

دهند دهد ، این نتایج  نشان مییابی به مرز کارایی را نشان مینتایج، الگوهای واحدهای ناکارا برای دست

را به عنوان   72و  29، 37( برای رسیدن به مرز کارایی باید شعب DMU33) 11که به عنوان مثال شعبه 

شامل که  λبه وسیله ضریب کارا مجازی واحد تشكیل در کارا شعب از یک هر سهمالگو قرار دهد که 

 شود. تعیین  میهای مجموعه مرجع است، اعداد ثابت و بیانگر وزن

 

ضربدر  𝐣 039/0هستند. ضرایب  74و 9، 3، واحدهای 29واحدهای مرجع شعبه3131برای مثال در سال 

دهند که به عنوان مثال نشان می 74ضربدر واحد  719/0و  9ضربدر واحد  733/0به عالوه  3واحد 

احدهای مرجع از سایر و 05297، به اندازه 74برای الگوبرداری از واحد مرجع  29مشابهت واحد ناکارای 

 گردد.بیشتر است. برای سایر واحدهای ناکارا نیز به این شكل واحدهای مرجع و شعب مشابه تعیین می

 

 (VRSبررسي نتايج کارايي شعب بانك تجارت با فرض بازده به مقياس متغير) 

به منظور  ( VRSفرض بازده به مقياس متغير) خروجی محور با   BCCنتایج کلی حاصل از آزمون 

 ارزیابی کارایی شعب مختلف بانک تجارت، در جدول زیر آورده شده است.  
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 (VRS)مقایسه کارایی فنی شعب درحالت بازدهی متغیر به مقیاس2جدول                  

 

 ردیف
 

 درصد کارایی

3133    

 تعدادشعب

 

 سهم در کل

           

 درصدکارایی           

3132 

 تعدادشعب

 

 درکل سهم

 

       

3         

     3     4            373/0            3     9 301/0  

       
2 

3-90/0     3    333/0      3-90/0 1 017/0  

       
1 

  31/0 13 وکمتر90/0    110/0 13    وکمتر 90/0

 جمع 

 

     

 

 درصد کارایی

   74 

  

3131   

 

                        تعدادشعب

/300 

 

 سهم در کل

  جمع        

 
      درصدکارایی

74 
 

3131-3133 

 

 تعدادشعب

/300 

 

 

 

 سهم درکل

 

       
3         

        3        9    301/0            3     9 301/0  

       

2 

    3-90/0         4 373/0      3-90/0 1 323/0  

       

1 

  411/0 11 وکمتر90/0    479/0    19       وکمتر 90/0   

 300/ 74     جمع 

  

 جمع         

 

74 /300  

  مأخذ:یافته های پژوهش        

 

 

با توجه به نمره  74،72،29،37، ،9،7،3نشان می دهدکه  شعب 2 خروجیهای مدل وجدول3133درسال 

های مرز کارایی قرار داشته و کامالً کارا بوده اند و همچنین یافتهها، روی کارایی یک بدست آمده برای آن

شعبه مورد بررسی ناکارامد  هستند که، از این شعب، شعبه  74شعبه از تمام 70جدول حاکی از آن است که 

شعب ،نمره   373/0شعبه یا  4شعبه تعداد 74از جمله ناکاراترین واحدها به شمار می رود. از  70شماره 
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شعب ، نمره کارایی زیر  11/0شعبه یا  13تا یک و90/0شعب، نمره کارایی 333/0شعبه یا  3یی یک ،کارا

شعبه یا  1شعب ،نمره کارایی یک ،301/0شعبه یا9شعبه تعداد 74از  3132کسب کردند. در سال 90/0

ند. در کسب کرد90/0شعب ،نمره کارایی زیر  31/0شعبه یا  13تا یک و90/0شعب، نمره کارایی 017/0

شعب، نمره  373/0شعبه یا  4شعب ، نمره کارایی یک ، 301/0شعبه یا 9شعبه تعداد 74از  3131سال 

کسب کردند. ودر نهایت با گرفتن 90/0شعب ،نمره کارایی زیر  479/0شعبه یا  19تا یک و90/0کارایی

شعب ، نمره  301/0یا شعبه 9شعبه تعداد 74میانگین سه ساله از مقادیر ورودیها وخروجیها ،در کل از 

شعب ، نمره کارایی زیر  411/0شعبه یا  11تا یک و90/0شعب، نمره کارایی 323/0شعبه یا  1کارایی یک ،

 کسب کردند.90/0

اکثریت این شعب ، مقیاسیرغم باال بودن کارایی  دهد که به در مجموع، نتایج ارزیابی کارایی فنی نشان می

 در وضعیت مناسبی قرار ندارند. تحلیل کارایی مدیریتی شعب بیانگر این امر است مدیریتی از لحاظ کارایی

 وCRSمیانگین کارآیی فنی ومقیاس کسب شده توسط هر یک از شعب را درحالت  1در جدول شماره . 

VRS  میانگین کارآیی فنی شعب  به روش  ارائه شده است DEA  ،با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس

شعبه طی دوره مورد  74و میانگین کارآیی مقیاس  71/0فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس،  و با 73/0

درصد بوده است. بنابراین، با توجه به فروض یاد شده امكان افزایش سطح کارایی فنی و  34بررسی 

یی مقیاسی شعبه با میانگین کارا 23بر اساس جداول پایانی،  درصد وجود دارد. 94و  93مدیریتی به ترتیب 

درصد ، کمترین میزان  47و  42به ترتیب با کارآیی   74و3واحد دارای باالترین کارایی مقیاس وشعب 

 کارآیی مقیاس را دارا بوده اند.

 مقایسه میانگین کارایی مقیاسی واحدها   1جدول                                 

کارایی متغیر نسبت به  کارایی مقیاسی

 مقیاس

ثابت نسبت به  کارایی

 مقیاس

 

 سال مالی           

SC VRS CRS  

0531 0590 0574 3133 

0534  0514 0517 3132 

0534 0571 0573 3131 
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 میانگین کل دوره 73/0 71/0 34/0

 مأخذ:یافته های پژوهش

رانشان می دهد.  3133-3131بازده به مقیاس شعب بانک تجارت شهر اهواز را طی سالهای  7جدول 

درصد شعب دارای بازده فزاینده به مقیاس هستند .این  12شعبه مساوی  39همانگونه که پیداست تعداد

در مقدار معیار نشان می دهد که افزایش در نهاده های شعب مذکور منجر به تولید ستاده بیشتر از افزایش 

نهاد ه ها می شود و نتیجه این موضوع بدین مفهوم می باشد که بیشتر واحدها در حال رشد بوده و هنوز به 

مطلوبیت مورد انتظار خود در متغیرهای تعریف شده نرسیده اند و باید در این راستا تمهیداتی اندیشیده 

شعبه دارای بازده کاهنده به مقیاس هستند  7شود تا اینكه از امكانات موجود استفاده مطلوب گردد. تعداد 

درصد از شعب چنانچه تمامی نهاده ها ی خود را افزایش دهند مقدار ستاده ها افزایش 3.به عبارت دیگر 

درصد ازشعب  93شعبه دارای بازده ثابت مقیاس هستند .یدان معنی که  23کمتری می یابد. سرانجام تعداد 

یش دهند مقدار نهاده ها نیز به همان اندازه افزایش پیدا می کند. یعنی تغییر چنانچه ستاده های خود را افزا

در مقیاس و اندازه شعب تغییری بر کارایی فنی ندارد. با توجه به اهداف اصلى این تحقیق که یافتن مقادیر 

از  33/0کارایى فنى و مقیاس و دالیل ناکارایى واحدهای مورد بررسى بود، طبق نتایج مالحظه شد که 

از واحدها  دارای بازدهى فزاینده به  12/0واحدهاى مورد بررسى از هر دو کارایی الزم برخوردارند.وتنها، 

 .مقیاس هستند، این بدان معنی است که این واحدها توجیه اقتصادى جهت گسترش فعالیتهاى خود را دارند

                  

 33-31ه به مقیاس شعب طی سالهای بازد 7جدول                               

 درصد تعداد شرح

 12 39 بازده فزاینده به مقیاس

 3 7 بازده کاهنده به مقیاس

 93 23 بازده ثابت به مقیاس

 300 74 جمع            

 مأخذ:یافته های پژوهش                 
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وردیها وخروجیها بدست آمده در جدول توجه به خروجیهای نرم افزار که با بررسی میانگین سه ساله با 

پیوست نشان داده شده  است. مقادیر بهینه نهاده و ستاده هر یک از شعب، از فرمول زیر به دست  30شماره 

 :می آید

        (7                                                                                    ) 

میلیارد ریال  مجموع 3135749برای رسیدن به روی مرز کارایی، باید مبلغ 27برای مثال ، شعبه شماره  

میلیارد ریال مبالغ تراکنشهای  بانكداری  70میلیارد  ریال مجموع تسهیالت پرداختی  و  323/92سپرده ها، 

رین میزان نیاز به افزایش درمقادیر شعبه مورد مطالعه، بیشت 74الكترونیكی انجام شده را افزایش دهد.. در 

 صورت پذیرد. مقادیر متغیرهای کمكی ستاده نیز نشان می 70و13ستاده ها ، باید به ترتیب در شعب شماره 

درجهت به دست آوردن کارایی کامل، نیازمند افزایش در ستاده های خود  دهد که بسیاری از شعب ناکارا،

 هستند.

 ادهاپيشنه ارائه و گيری نتيجه. 4

 تجارتها به بررسی وضعیت کارایی فنی شعب بانک  در این پژوهش، با استفاده از متد تحلیل پوششی داده

ایم. از نتایج تحقیق، تشخیص علل کارا نبودن و نحوة  پرداخته 3131تا  3133، طی سالهای اهوازشهر 

با فرض بازدهی ثابت حاکی از آن است که  تحقیقهای همچنین یافته رسیدن به سطح مطلوب کارایی است.

شعبه مورد بررسی ناکارامد  هستند که، از این شعب، شعبه  74شعبه از تمام CRS 71))نسبت به مقیاس

شعب ،نمره   013/0شعبه یا  7شعبه تعداد 74از جمله ناکاراترین واحدها به شمار می رود. از  70شماره 

شعب ، نمره کارایی زیر  411/0شعبه یا  11تا یک و90/0مره کاراییشعب، ن 299/0شعبه یا  32کارایی یک ،

شعبه یا  1شعب ،نمره کارایی یک ،017/0شعبه یا 1شعبه تعداد 74از  3132کسب کردند. در سال 90/0

کسب کردند. در 90/0شعب ،نمره کارایی زیر  342/0شعبه یا  73تا یک و90/0شعب، نمره کارایی 017/0

شعب، نمره  323/0شعبه یا  1شعب ، نمره کارایی یک ، 301/0شعبه یا 9تعداد شعبه 74از  3131سال 

کسب کردند . ودر نهایت با گرفتن 90/0شعب ، نمره کارایی زیر  411/0شعبه یا 11تا یک و90/0کارایی

 011/0شعبه یا 1شعبه تعداد 74از مقادیر ورودیها وخروجیها ،در کل از  3133-3131میانگین سه ساله 

شعب ، نمره  411/0شعبه یا  11تا یک و90/0شعب، نمره کارایی 343/0شعبه یا  4نمره کارایی یک ،شعب ، 
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ها حاکی از آن یافته ((VRSهمچنین با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس  .کسب کردند90/0کارایی زیر 

از جمله  70ه شماره شعبه مورد بررسی ناکارامد  هستند که، از این شعب، شعب 74شعبه از تمام 70است که 

شعبه یا  3شعب ،نمره کارایی یک ،  373/0شعبه یا  4شعبه تعداد 74ناکاراترین واحدها به شمار می رود. از 

کسب کردند. در 90/0شعب ، نمره کارایی زیر  11/0شعبه یا  13تا یک و90/0شعب، نمره کارایی 333/0

شعب، نمره  017/0شعبه یا  1رایی یک ،شعب ،نمره کا301/0شعبه یا9شعبه تعداد 74از  3132سال 

شعبه  74از  3131کسب کردند. در سال 90/0شعب ،نمره کارایی زیر  31/0شعبه یا  13تا یک و90/0کارایی

شعبه  19تا یک و90/0شعب، نمره کارایی 373/0شعبه یا  4شعب ، نمره کارایی یک ، 301/0شعبه یا 9تعداد

ب کردند. ودر نهایت با گرفتن میانگین سه ساله از مقادیر کس90/0شعب ،نمره کارایی زیر  479/0یا 

 323/0شعبه یا  1شعب ، نمره کارایی یک ، 301/0شعبه یا 9شعبه تعداد 74ورودیها وخروجیها ،در کل از 

 کسب کردند.90/0شعب ، نمره کارایی زیر  411/0شعبه یا  11تا یک و90/0شعب، نمره کارایی

نـشان دهنـده آن اسـت کـه  ((CRSفرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاسنتایج اندازه گیری کارایی با 

درصد است و ایـن شعب می توانند برای رسیدن به وضع کارایی 73/0میانگین کارایی شعب در بلندمدت 

درصد به ستاده خود بدون نیـاز بـه افزودن نهاده های خود بیافزایند . یعنی  شبكه  93/0کامل در بلندمدت 

درصد ناکارایی  93/0بـه طـور میـانگین  CRSبراساس فرض  3133-3131مطالعه در سالهای شعب مورد 

در  حالت ( (VRSهمچنین نتایج اندازه گیری کارایی با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس .داشته اند

العه در حداکثرکردن ستاده بـه تفكیـک کـارایی مـدیریت و کـارایی مقیـاس نشان می دهد   شعب مورد مط

درصد است. و ایـن 71/0کوتـاه مـدت بـا فـرض حـداکثر کردن سـتاده دارای میانگین کارایی مدیریت 

درصد به ستاده خود بدون نیـاز بـه  94/0شعب باید  برای رسیدن به وضع کارایی کامل در کوتاه مدت 

 .درصد است 34/0افزودن نهاده بیافزایند .و کارایی مقیاس 

از نظر کارایی فنـی بـا فـرض بـازدهی ثابـت نسبت به  پیوست3این تحقیق در جدول شماره براساس نتایج 

ناکاراترین شعبه در شبكه شعب در طول سه سال  012/0با نمره کارایی70مقیاس و کارایی مقیاس، شعبه 

ثابت  با فرض بازدهی 971/0و431/0به ترتیب با نمره کارایی74و3مطالعه بوده است. همچنین دو شعبه 

نسبت به مقیـاس دارای کارایی پایینتر از کارایی کامل و با فرض بـازدهی متغیـر نـسبت بـه مقیـاس دارای 

کـارایی کامل هستند. با توجه به اینكه کارایی مدیریت یا کارایی فنی خالص این دوشعبه با فرض بازدهی 
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ا فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس در متغیر نسبت به مقیاس، کامل و برابر یک است نا کارایی آنها ب

 بلندمدت ،بیشتر حاصل عوامل و متغیرهای مؤثر بر کـارایی مقیـاس و انـدازه تـشكیالت تولیدی آنها است.

فعالیت می کنند، باید سطح تولید خود را  (IRS)شعبه  که در شرایط بازده فزاینده نسبت به مقیاس 39

ز تعدیل بهینه تمامی نهاده ها، هزینه متوسط هر شعبه می تواند به افزایش دهند. به عبارتی دیگر، پس ا

وسیله افزایش اندازه شعبه کاهش یابد. منطق اقتصادی این کار این است که در حالت بازده فزاینده نسبت به 

مقیاس، نسبت افزایش در ستاده، بیشتر از افزایش در نهاده هاست و با فرض ثابت بودن قیمت تمامی عوامل 

ولید، این امر باعث حرکت بر روی منحنی هزینه متوسط خواهد شد یعنی؛ پس از تعدیل بهینه تمامی نهاده ت

ها، هزینه واحد تولید می تواند به وسیله افزایش اندازه شعبه کاهش یا بد. عامل تالش برای ارایه خدمات 

می دهد که از راه بسط الكترونیكی و نیز جذب سپرده وپرداخت تسهیالت،  به شعب وروسای امكان 

بنابراین، افزایش خروجیها با  وخود رابه مرز کارایی برسانند. , .مقیاس تولید، هزینه شعب را کاهش دهند

فعالیت  (DRS) شعبه که در شرایط بازده کاهنده نسبت به مقیاس 7توجیه اقتصادی همراه است. همچنین، 

  . به مرز کازایی اندازه ومقیاس خود را کاهش دهندمی کنند، برای بهبود وضعیت خود باید برای رسیدن 

میانگین  کارایی فنی شعب بانک  در حالت بازده ثابت به  3133در سال  1براساس نتایج جدول 

رانشان  17/0پایین ترین مقدار میانگین کارایی 3132وسال 74/0دارای باالترین مقدارکارایی ((CRSمقیاس

می باشد.که نتایج نشان از آن دارد که کارایی فنی با فرض  73/0میانگین کارایی  فنی3131می دهدودر سال 

 بازده ثابت به مقیاس یک روند نامنظم داشته وکاهش پیدا کرده است.

میانگین  کارایی فنی شعب بانک  در حالت بازده متغیر به  3133در سال  1دول براساس نتایج ج

 14/0پایین ترین مقدار میانگین کارایی 3132وسال 90/0دارای یاالترین مقدار کارایی ( (VRSمقیاس

می باشد.که نتایج نشان از آن دارد که کارایی فنی  71/0میانگین کارایی  فنی3131رانشان می دهدودر سال 

 .با فرض بازده متغیر به مقیاس یک روند نامنظم داشته وکاهش پیدا کرده است

توان پیشنهادهای زیر را در جهت بهبود کارایی  های تحقیق می عالوه بر موارد ذکر شده، با استفاده از یافته

 :شعب بیان نمود
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می باشدو با توجه به سه ساله در بازه خروجی محور  DEAكه مدل مورد استفاده این تحقیق از آنجایی-

حل افزایش کارآیی شعب غیرکارا ، تالش هرچه بیشتر شعب در افزایش ستاده ها  نتایج به دست آمده ، راه

 باشد.   و رسیدن به مقادیر بهینه و افزایش کارایی مدیریتی با حفظ سطح قبلی نهاده ها می

میلـی، نظـامی بـرای بررسی مداوم کارایی و سرپرستی استان با اسـتفاده از داده هـای اطالعـاتی تك       

تغییـرات آن بـه عنـوان اولـین مرحلـه از چرخـه چهـار مرحلـه ای مـدیریت بهره وری یعنی اندازه گیری، 

  .تحلیل، برنامه ریزی و بهبود کارایی و بهره وری طراحی و اجرا کنند

سرپرستی هر یک از شعب با میزان موفقیت  اقدامات انگیزشی مانند پرداخت پاداش در شعب تابع       

  .تالش رده های کارکنان برای ارتقای کارایی ارتباط داده شود

به منظور ارتقای کارایی در استفاده از عوامـل تولیـد و تولیـد سـتاده، اختیـارات بیـشتری بـه رده        

تولید و انـواع سـتاده هـا تفویض های مدیریت سرپرستی ها و شعب بانكها برای مدیریت ترکیب عوامل 

 .شود
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 پيوست

 

 

 

 

 3133سال  کارایی مقیاسی 3.جدول 

نوع بازده به  کارایی مقیاسی BCCکارايي  CCRکارایی  نام شعبه

 مقیاس

DMU1 0.675008 1 0.675008 کاهشي 

DMU2 0.30216 0.303522 0.995514 افزايشي 

DMU3 0.46516 0.466546 0.997029 افزايشي 

DMU4 0.936626 1 0.936626 کاهشي 

DMU5 1 1 1 ثابت 

DMU6 0.220396 0.220396 1 ثابت 
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DMU7 0.791476 0.898193 0.881187 کاهشي 

DMU8 0.20673 0.208398 0.991997 افزايشي 

DMU9 0.312306 0.313228 0.997058 افزايشي 

DMU10 0.842999 0.914147 0.92217 افزايشي 

DMU11 0.145629 0.145629 1 ثابت 

DMU12 0.453935 0.490421 0.925604 افزايشي 

DMU13 0.546645 0.631522 0.865599 افزايشي 

DMU14 1 1 1 ثابت 

DMU15 0.28134 0.296007 0.950451 افزايشي 

DMU16 0.39421 0.430091 0.916574 افزايشي 

DMU17 0.292141 0.314069 0.930183 افزايشي 

DMU18 0.467578 0.494937 0.944723 افزايشي 

DMU19 0.315796 0.326698 0.966632 افزايشي 

DMU20 0.229291 0.229291 1 ثابت 

DMU21 0.465354 0.477088 0.975405 افزايشي 

DMU22 0.247944 0.247944 1 ثابت 

DMU23 0.353563 0.353563 1 ثابت 

DMU24 0.871355 0.892408 0.976409 افزايشي 
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DMU25 1 1 1 ثابت 

DMU26 0.359336 0.364681 0.985345 افزايشي 

DMU27 0.646431 0.736778 0.877376 افزايشي 

DMU28 0.313803 0.315244 0.995432 افزايشي 

DMU29 0.688097 0.770822 0.892679 افزايشي 

DMU30 0.460903 0.492668 0.935525 افزايشي 

DMU31 0.567971 0.567971 1 ثابت 

DMU32 0.345748 0.354111 0.976384 افزايشي 

DMU33 0.14073 0.14073 1 ثابت 

DMU34 0.147922 0.147922 1 ثابت 

DMU35 0.462301 0.482847 0.957449 افزايشي 

DMU36 0.432302 0.432302 1 ثابت 

DMU37 0.449594 0.482132 0.932514 افزايشي 

DMU38 0.327338 0.335056 0.976962 افزايشي 

DMU39 0.099768 0.099768 1 ثابت 

DMU40 0.07119 0.07119 1 ثابت 

DMU41 0.617788 0.629223 0.981826 افزايشي 

DMU42 1 1 1 ثابت 
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DMU43 0.300646 0.300646 1 ثابت 

DMU44 0.537269 0.557514 0.963686 افزايشي 

DMU45 0.372305 0.372305 1 ثابت 

DMU46 0.212995 0.212995 1 ثابت 

DMU47 0.804571 1 0.804571 افزايشي 

 0.471844 میانگین

  

0.500447 

 

0.960168 

  

 

                       مأخذ:یافته های پژوهش     

 

                                

  3133وزن مجموعه مرجع برای شعب ناکارا  سال  .2جدول                                   

DMU 

Name 
DMU1 DMU4 DMU5 DMU14 DMU25 DMU42 

DMU1 1 . 0 0 . 0 

DMU2 . . 0.04224

4 

0.02011

7 

0.22691

4 

0.00225

7 

DMU3 . . 0.26369

5 

0.08188

6 

0.08067

9 

0.02850

3 

DMU4 . 1 0 . 0 0 

DMU5 . . 1 . . . 

DMU6 . . 0.00292

7 

0.03817

1 

0.08318

1 

0.01371

1 

DMU7 0.13473. 0.583890.17956. . 
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5 1 7 

DMU8 . 0.02405

3 

0.00136

7 

0.04521

2 

0.11857

7 

0.01918

9 

DMU9 . . 0.17856

6 

0.05435

5 

0.05712

1 

0.01535

2 

DMU1

0 

. . . 0.19864

9 

0.09894

2 

0.07046

4 

DMU1

1 

. . 0.04876

4 

0.01468

3 

0.05315

3 

0.00793

5 

DMU1

2 

. . . . 0.17483

3 

. 

DMU1

3 

. . 0.20370

2 

0.14617

2 

. 0.01120

9 

DMU1

4 

. . . 1 . . 

DMU1

5 

. . 0.03657

5 

0.02227

9 

0.10616

1 

0.02221

3 

DMU1

6 

0.02961

3 

0.13447 0.08680

5 

0.15086

1 

. 0.02834

2 

DMU1

7 

. . 0.03445 0.05157

2 

0.06070

7 

0.00805

6 

DMU1

8 

0.00324

5 

0.14442

7 

0.34726

5 

. . . 

DMU1

9 

. . 0.04285

5 

0.08193

4 

0.10235

7 

0.00688

8 

DMU2

0 

. . 0.04824

3 

0.02474

3 

0.06894

4 

0.01703

5 

DMU2

1 

. . 0.25885

3 

0.12610

7 

. 0.01270

9 
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DMU2

2 

. . 0.09297

2 

0.04348

4 

0.01621

7 

0.01500

8 

DMU2

3 

. . 0.27673

6 

0.03042

5 

. 0.02519

8 

DMU2

4 

. 0.19656

2 

0.39312

4 

. 0.30272

3 

. 

DMU2

5 

. 0 0 0 1 . 

DMU2

6 

. . 0.06384

1 

0.05701

5 

0.17209

4 

0.02548

6 

DMU2

7 

. . 0.36378

6 

0.06427

3 

. 0.02085

1 

DMU2

8 

. . 0.0165 0.25588

4 

0.0154 0.01053

5 

DMU2

9 

. . . 0.01011

1 

0.23334

9 

. 

DMU3

0 

. . 0.10074

6 

0.07125

8 

0.09501

1 

. 

DMU3

1 

. . 0.14023

8 

0.14411

5 

. 0.01725

4 

DMU3

2 

. . 0.09619 0.11412

7 

. 0.00903

9 

DMU3

3 

. . . 0.03198

8 

0.02054

4 

0.01120

7 

DMU3

4 

. . . 0.05937

1 

0.05780

1 

0.02094

8 

DMU3

5 

. . 0.18420

7 

0.20247 . 0.01434 

DMU3. . 0.035200.17611. 0.00802
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6 3 5 5 

DMU3

7 

. 0.46694

9 

0.00159

8 

0.00799

1 

0.00559

4 

. 

DMU3

8 

. . . 0.14934

3 

0.08138

5 

0.02533

4 

DMU3

9 

. . . . . 0.01513

2 

DMU4

0 

. . . 0.02078

8 

0.00335

9 

0.00543 

DMU4

1 

. 0.14176 0.38191

6 

0.02498

3 

0.07902

9 

0.00153

5 

DMU4

2 

0 . 0 . . 1 

DMU4

3 

. . 0.13592

5 

0.06161

2 

. 0.01916

1 

DMU4

4 

0.02198

7 

. 0.28830

9 

0.22399

1 

. 0.02322

8 

DMU4

5 

. . 0.07698

6 

0.05401

9 

. 0.00444

6 

DMU4

6 

. . 0.03374

9 

0.03680

9 

. 0.00454

9 

DMU4

7 

. . 0 0 . 0 

 مأخذ:یافته های پژوهش        
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 3132سال  کارایی مقیاسی .1جدول                                           

نوع بازده به  کارایی مقیاسی BCCکارايي  CCRکارایی  نام شعبه

 مقیاس

DMU1 0.498053 1 0.498635 کاهشي 

DMU2 0.225626 0.225853 0.998998 افزايشي 

DMU3 0.252679 0.252679 1 ثابت 

DMU4 0.881554 0.918229 0.960059 کاهشي 

DMU5 1 1 1 ثابت 

DMU6 0.1828 0.1828 1 ثابت 

DMU7 0.743345 0.934936 0.795076 کاهشي 

DMU8 0.163899 0.163899 1 ثابت 

DMU9 0.175385 0.175385 1 ثابت 

DMU10 0.817288 1 0.817288 افزايشي 

DMU11 0.091209 0.091209 1 ثابت 

DMU12 0.266417 0.266417 1 ثابت 

DMU13 0.293342 0.293342 1 ثابت 

DMU14 1 1 1 ثابت 
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DMU15 0.200045 0.200045 1 ثابت 

DMU16 0.355971 0.407107 0.874392 افزايشي 

DMU17 0.242257 0.242257 1 ثابت 

DMU18 0.214708 0.214708 1 ثابت 

DMU19 0.181774 0.181774 1 ثابت 

DMU20 0.147273 0.147273 1 ثابت 

DMU21 0.41584 0.41584 1 ثابت 

DMU22 0.16801 0.16801 1 ثابت 

DMU23 0.198346 0.198346 1 ثابت 

DMU24 0.449292 0.449292 1 ثابت 

DMU25 0.694237 0.699468 0.992521 افزايشي 

DMU26 0.263122 0.263122 1 ثابت 

DMU27 0.313781 0.313781 1 ثابت 

DMU28 0.19867 0.19867 1 ثابت 

DMU29 0.443618 0.485329 0.914058 افزايشي 

DMU30 0.450832 0.450832 1 ثابت 

DMU31 0.29088 0.29088 1 ثابت 

DMU32 0.175772 0.175772 1 ثابت 
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DMU33 0.111682 0.111682 1 ثابت 

DMU34 0.120303 0.120303 1 ثابت 

DMU35 0.260213 0.260213 1 ثابت 

DMU36 0.303216 0.303216 1 ثابت 

DMU37 0.225526 0.240478 0.937825 افزايشي 

DMU38 0.22979 0.22979 1 ثابت 

DMU39 0.087532 0.087532 1 ثابت 

DMU40 0.054234 0.054234 1 ثابت 

DMU41 0.325617 0.333469 0.976453 افزايشي 

DMU42 1 1 1 ثابت 

DMU43 0.238482 0.238482 1 ثابت 

DMU44 0.340579 0.340579 1 ثابت 

DMU45 0.295232 0.295232 1 ثابت 

DMU46 0.182941 0.182941 1 ثابت 

DMU47 0.414795 0.414795 1 ثابت 

 0.344399 میانگین

 

0.366387 

 

0.97373  

   مأخذ:یافته های پژوهش

    3132وزن مجموعه مرجع برای شعب ناکارا  سال  .7جدول                         
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DMU Name DMU1 DMU5 DMU10 DMU14 DMU42 

DMU1 1 0 . 0 0 

DMU2 0.000114 0.162018 . 0.04474 0.018982 

DMU3 . 0.145948 . 0.058612 0.04139 

DMU4 0.02363 0.202784 . 0.461142 0.230672 

DMU5 . 1 . . . 

DMU6 . 0.045057 . 0.044236 0.026178 

DMU7 0.150866 0.724586 . 0.059485 . 

DMU8 . 0.034983 . 0.0744 0.047148 

DMU9 . 0.066815 . 0.057233 0.032874 

DMU10 . . 1 0 0 

DMU11 . 0.027489 . 0.023432 0.02076 

DMU12 . 0.04509 . 0.060695 0.021247 

DMU13 . 0.110286 . 0.083718 0.025104 

DMU14 . . . 1 . 

DMU15 . 0.026854 . 0.068162 0.048227 

DMU16 0.041997 0.196133 . 0.098342 0.070635 

DMU17 . 0.047864 . 0.09235 0.025085 

DMU18 . 0.116818 . 0.05556 0.031816 

DMU19 . 0.061224 . 0.068902 0.024525 

DMU20 . 0.03949 . 0.02602 0.035533 

DMU21 . 0.267426 . 0.076259 0.035565 

DMU22 . 0.043152 . 0.035837 0.030157 

DMU23 . 0.101803 . 0.029448 0.038253 
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DMU24 . 0.209576 . 0.138987 0.059788 

DMU25 . 0.463768 0.033404 0.139894 0.062403 

DMU26 . 0.061981 . 0.075863 0.105913 

DMU27 . 0.086188 . 0.07478 0.046938 

DMU28 . 0.029003 . 0.105056 0.052084 

DMU29 . 0.345774 . 0.106951 0.081805 

DMU30 . 0.116269 . 0.173633 0.016236 

DMU31 . 0.066926 . 0.028369 0.045975 

DMU32 . 0.028027 . 0.05191 0.031437 

DMU33 . 0.006554 . 0.028834 0.015038 

DMU34 . 0.019948 . 0.05882 0.032621 

DMU35 . 0.099163 . 0.073183 0.045769 

DMU36 . 0.018537 . 0.107269 0.021668 

DMU37 0.009634 0.075919 . 0.107679 0.047246 

DMU38 . 0.020947 . 0.129288 0.048412 

DMU39 . . . 0.020328 0.021087 

DMU40 . 0.001942 . 0.011972 0.010146 

DMU41 0.003935 0.213747 . 0.051741 0.064046 

DMU42 . 0 . . 1 

DMU43 . 0.105887 . 0.024017 0.035049 

DMU44 . 0.112587 . 0.121745 0.093759 

DMU45 . 0.055525 . 0.036531 0.011707 

DMU46 . 0.045134 . 0.004944 0.013819 

DMU47 . 0.001462 . 0.053951 0.114171 
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  مأخذ:یافته های پژوهش

 

 

 3131سال  کارایی مقیاسی .9جدول                                    

نوع بازده به  کارایی مقیاسی BCCکارايي  CCRکارایی  نام شعبه

 مقیاس

DMU1 1 1 1 ثابت 

DMU2 0.257947 0.257947 1 ثابت 

DMU3 0.291129 0.295846 0.984058 افزايشي 

DMU4 0.572851 0.608142 0.941969 افزايشي 

DMU5 1 1 1 ثابت 

DMU6 0.210807 0.210807 1 ثابت 

DMU7 0.813945 0.874496 0.930759 افزايشي 

DMU8 0.18118 0.184962 0.979553 افزايشي 

DMU9 0.231633 0.231633 1 ثابت 

DMU10 0.763145 0.836481 0.912328 افزايشي 

DMU11 0.175137 0.176125 0.994389 افزايشي 

DMU12 0.322107 0.322107 1 ثابت 

DMU13 0.426039 0.451821 0.942937 افزايشي 
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DMU14 1 1 1 ثابت 

DMU15 0.234801 0.250857 0.935998 افزايشي 

DMU16 0.409646 0.494612 0.828217 افزايشي 

DMU17 0.240514 0.240514 1 ثابت 

DMU18 0.255825 0.255825 1 ثابت 

DMU19 0.309544 0.366035 0.84567 افزايشي 

DMU20 0.188208 0.189107 0.995244 افزايشي 

DMU21 0.449613 0.449616 0.999994 افزايشي 

DMU22 0.238838 0.238838 1 ثابت 

DMU23 0.230098 0.261732 0.879137 افزايشي 

DMU24 0.552008 0.561566 0.982979 افزايشي 

DMU25 0.889573 0.942832 0.943511 افزايشي 

DMU26 0.347605 0.350236 0.992487 افزايشي 

DMU27 0.346859 0.361075 0.960628 افزايشي 

DMU28 0.330557 0.338578 0.976308 افزايشي 

DMU29 0.676237 0.720386 0.938714 افزايشي 

DMU30 0.249632 0.249632 1 ثابت 

DMU31 0.436695 0.44706 0.976816 افزايشي 
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DMU32 0.242989 0.25327 0.95941 افزايشي 

DMU33 0.133448 0.133448 1 ثابت 

DMU34 0.14989 0.150895 0.993334 افزايشي 

DMU35 0.369154 0.384495 0.960101 افزايشي 

DMU36 0.354596 0.37432 0.947307 افزايشي 

DMU37 0.251436 0.261068 0.963105 افزايشي 

DMU38 0.255887 0.267313 0.957256 افزايشي 

DMU39 0.123143 0.123143 1 ثابت 

DMU40 0.06353 0.06353 1 ثابت 

DMU41 0.422101 0.453318 0.931136 افزايشي 

DMU42 1 1 1 ثابت 

DMU43 0.309471 0.321885 0.961433 افزايشي 

DMU44 0.494072 0.51674 0.956132 افزايشي 

DMU45 0.377747 0.392785 0.961715 افزايشي 

DMU46 0.294285 0.294285 1 ثابت 

DMU47 1 1 1 ثابت 

 0.414339 میانگین

 

0.428923 

 

0.968779 

 

 

  مأخذ:یافته های پژوهش
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    3131وزن مجموعه مرجع برای شعب ناکارا  سال  1.جدول                              

DMU Name DMU1 DMU5 DMU14 DMU42 DMU47 

DMU1 1 0 0 . 0 

DMU2 0.030828 0.148688 . . 0.035701 

DMU3 0.024894 0.119582 . 0.059972 0.091398 

DMU4 0.102059 0.195257 . 0.122647 0.188179 

DMU5 . 1 . . 0 

DMU6 0.012362 0.042395 . . 0.122656 

DMU7 0.144168 0.730328 . . . 

DMU8 0.028254 0.006931 . 0.066327 0.08345 

DMU9 0.029474 0.055142 . . 0.138432 

DMU10 0.050236 . . 0.309004 0.477241 

DMU11 0.014049 0.01561 . 0.012999 0.133467 

DMU12 0.036894 0.028351 . . 0.048991 

DMU13 . 0.125524 0.140677 . 0.111867 

DMU14 . . 1 . 0 

DMU15 0.012437 . . 0.11569 0.12273 

DMU16 0.057939 0.141297 . 0.176941 0.118434 

DMU17 0.041679 0.029919 . . 0.055398 
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DMU18 0.029225 0.106407 . . 0.105425 

DMU19 0.049793 0.026224 . . 0.290018 

DMU20 0.004159 0.041029 . 0.009858 0.134062 

DMU21 0.027472 0.257299 . 4.22E-06 0.164841 

DMU22 0.023514 0.035717 . . 0.09801 

DMU23 0.007967 0.088326 . 0.047055 0.118384 

DMU24 0.063098 0.179822 . . 0.318646 

DMU25 0.095459 0.41193 . . 0.435444 

DMU26 0.043864 0.064786 . . 0.241586 

DMU27 . 0.096535 0.077568 . 0.165406 

DMU28 0.036792 0.017967 0.154903 . 0.128916 

DMU29 0.024484 0.103107 . . 0.592795 

DMU30 0.022191 0.108674 . . 0.072743 

DMU31 . 0.073125 0.042415 . 0.240355 

DMU32 0.00839 0.028508 0.056092 . 0.130454 

DMU33 0.009831 0.003496 . . 0.06676 

DMU34 0.026587 0.004992 . 0.017641 0.101676 

DMU35 0.018768 0.096176 0.104631 . 0.16492 

DMU36 . 0.022089 0.120443 . 0.09662 

DMU37 0.049982 0.045325 . 0.050776 0.114986 

DMU38 0.049893 . 0.00307 . 0.21435 

DMU39 0.002289 . . . 0.108839 

DMU40 0.00341 0.002088 . . 0.039086 

DMU41 0.029197 0.169694 . 0.122361 0.132066 
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DMU42 . 0 . 1 0 

DMU43 0.000967 0.102012 . 0.020865 0.198041 

DMU44 0.087147 0.063926 . 0.040463 0.325205 

DMU45 . 0.055888 0.041026 . 0.086659 

DMU46 0.009443 0.040946 . . 0.074435 

DMU47 . . . . 1 

 مأخذ:یافته های پژوهش

 

 3133-3131 کارایی مقیاسی .3جدول                                         

 نوع بازده به مقیاس کارایی مقیاسی BCCکارايي  CCRکارایی  نام شعبه

DMU1 77711177 1 77711177 کاهشي 

DMU2 77212271 77212271 1 ثابت 

DMU3 77311222 77311222 1 ثابت 

DMU4 77777771 77722373 77277171 کاهشي 

DMU5 1 1 1 ثابت 

DMU6 77277142 77277142 1 ثابت 

DMU7 77737142 77241722 77771774 کاهشي 

DMU8 77171771 77171771 1 ثابت 

DMU9 77227117 77227117 1 ثابت 

DMU10 77722271 77274723 77777722 افزايشي 
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DMU11 77147273 77147273 1 ثابت 

DMU12 77342777 77342777 1 ثابت 

DMU13 77417121 77472314 77222172 افزايشي 

DMU14 1 1 1 ثابت 

DMU15 77224272 77224272 1 ثابت 

DMU16 77377224 77413737 77237777 افزايشي 

DMU17 77272721 77272721 1 ثابت 

DMU18 77274171 77274171 1 ثابت 

DMU19 7727442 7727442 1 ثابت 

DMU20 77117314 77117314 1 ثابت 

DMU21 77427171 77441222 7727712 افزايشي 

DMU22 77277432 77277432 1 ثابت 

DMU23 7727244 7727244 1 ثابت 

DMU24 77747223 77717277 77272722 افزايشي 

DMU25 77777777 77771343 77217722 کاهشي 

DMU26 77347717 77377732 77213732 افزايشي 

DMU27 77372714 77327211 77774177 افزايشي 

DMU28 77271737 7727777 77222777 افزايشي 
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DMU29 77721741 77737214 77711271 افزايشي 

DMU30 7731442 7731442 1 ثابت 

DMU31 77414771 77414771 1 ثابت 

DMU32 77237777 77237777 1 ثابت 

DMU33 77137377 77137377 1 ثابت 

DMU34 77177231 77177231 1 ثابت 

DMU35 77322771 77341713 77271277 افزايشي 

DMU36 77313727 77313727 1 ثابت 

DMU37 77273747 77222221 77217377 افزايشي 

DMU38 77372247 77311477 77277374 افزايشي 

DMU39 77177217 77177217 1 ثابت 

DMU40 77712717 77712717 1 ثابت 

DMU41 77324727 77327177 77227271 افزايشي 

DMU42 1 1 1 ثابت 

DMU43 77271777 77271777 1 ثابت 

DMU44 77437771 77433274 77222274 افزايشي 

DMU45 77471111 77471111 1 ثابت 

DMU46 77244237 77244237 1 ثابت 
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DMU47 7774177 1 7774177 افزايشي 

  77217424 77427713 77473737 میانگین

 مأخذ:یافته های پژوهش

 

 

 

 

  

 

 3133-3131خروجی محور BCCوزن مجموعه مرجع واحدهای ناکارا طبق مدل .3جدول      

DMU Name DMU1 DMU5 DMU14 DMU42 DMU47 

DMU1 1 0 0 0 . 

DMU2 . 0.150632 0.073838 0.020799 . 

DMU3 . 0.160255 0.083174 0.050433 . 

DMU4 0.044143 0.212267 0.325682 0.240282 . 

DMU5 . 1 . . 0 

DMU6 . 0.043034 0.054436 0.031035 . 

DMU7 0.156725 0.777157 0.01294 . . 

DMU8 . 0.035088 0.084692 0.052145 . 

DMU9 . 0.071152 0.080168 0.038677 . 

DMU10 . 0.005991 0.222315 0.120628 0.555789 

DMU11 . 0.051713 0.037658 0.028231 . 

DMU12 . 0.043415 0.088107 0.023594 . 
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DMU13 . 0.122525 0.106771 . 0.1854 

DMU14 0 0 1 . . 

DMU15 . 0.028792 0.072362 0.062827 . 

DMU16 0.036576 0.166683 0.121336 0.088943 . 

DMU17 . 0.055499 0.103327 0.02709 . 

DMU18 . 0.121047 0.076498 0.035246 . 

DMU19 . 0.067158 0.128846 0.028449 . 

DMU20 . 0.030048 0.039305 0.038197 . 

DMU21 . 0.235312 0.092171 0.02709 0.08672 

DMU22 . 0.041108 0.055137 0.031502 . 

DMU23 . 0.08185 0.042913 0.047559 . 

DMU24 . 0.223962 0.16664 0.046159 0.132147 

DMU25 . 0.420143 0.243673 0.056516 0.166011 

DMU26 . 0.110294 0.101673 0.071961 0.074812 

DMU27 . 0.087974 0.057423 0.01 0.242819 

DMU28 . 0.029294 0.202675 0.040005 0.016906 

DMU29 . 0.098086 0.075099 0.004201 0.552878 

DMU30 . 0.092546 0.138102 0.018756 . 

DMU31 . 0.067868 0.085162 0.048964 . 

DMU32 . 0.02807 0.093403 0.031257 . 

DMU33 . 0.004307 0.034774 0.018845 . 

DMU34 . 0.031875 0.071527 0.038234 . 

DMU35 . 0.073645 0.13576 0.027691 0.109416 

DMU36 . 0.017547 0.138607 0.021427 . 
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DMU37 0.011731 0.096341 0.130798 0.053426 . 

DMU38 . 0.078569 0.145437 0.045217 0.047184 

DMU39 . . 0.025124 0.025417 . 

DMU40 . 0.000732 0.016309 0.010567 . 

DMU41 . 0.219596 0.087917 0.069974 0.0207 

DMU42 . . . 1 0 

DMU43 . 0.102576 0.043003 0.04418 . 

DMU44 . 0.106926 0.207456 0.093098 0.026423 

DMU45 . 0.108071 0.04318 0.012973 . 

DMU46 . 0.042957 0.025009 0.015454 . 

DMU47 . . 0 . 1 

 مأخذ:یافته های پژوهش

 انحراف از مقدار بهینه17جدول                                       

O(3) O(2) O(1) I(3) I(2) I(1) رديف نام شعبه 

0 000/3 0 0 0 0 DMU1 3 

429/0- 429/0- 429/0- 97/0 0 0 DMU2 2 

132/0- 132/0- 132/0- 031/0 0 0 DMU3 1 

332/0- 332/0- 332/0- 327/0 321/0 0 DMU4 7 

0 000/3 0 0 0 0 DMU5 9 

471/0- 471/0- 471/0- 194/0 0 0 DMU6 1 

311/0- 311/0- 271/0- 237/0 429/0 032/0 DMU7 4 
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339/0- 339/0- 339/0- 127/0 0 0 DMU8 3 

417/0- 417/0- 417/0- 391/0 0 0 DMU9 3 

031/0- 031/0- 031/0- 943/0 0 0 DMU10 30 

392/0- 392/0- 392/0- 107/0 0 0 DMU11 33 

0 000/3 0 0 000/3 0 DMU12 32 

941/0- 941/0- 941/0- 0 724/0 0 DMU13 31 

0 000/3 0 0 0 0 DMU14 37 

473/0- 473/0- 473/0- 241/0 0 0 DMU15 39 

933/0- 933/0- 933/0- 372/0 711/0 0 DMU16 31 

131/0- 131/0- 131/0- 211/0 0 0 DMU17 34 

423/0- 423/0- 423/0- 104/0 0 0 DMU18 33 

131/0- 131/0- 131/0- 239/0 0 0 DMU19 33 

431/0- 431/0- 431/0- 291/0 0 0 DMU20 20 

993/0- 993/0- 993/0- 0 03/0 0 DMU21 23 

411/0- 411/0- 411/0- 033/0 0 0 DMU22 22 

440/0- 440/0- 440/0- 0 241/0 0 DMU23 21 

703/0- 703/0- 703/0- 119/0 0 0 DMU24 27 

031/0- 031/0- 031/0- 492/0 0 0 DMU25 29 

193/0- 193/0- 193/0- 237/0 0 0 DMU26 21 
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110/0- 110/0- 110/0- 0 307/0 073/0 DMU27 24 

422/0- 422/0- 422/0- 0 037/0 0 DMU28 23 

290/0- 290/0- 290/0- 499/0 0 0 DMU29 23 

999/0- 999/0- 431/0- 203/0 0 0 DMU30 10 

731/0- 731/0- 731/0- 0 241/0 0 DMU31 13 

421/0- 421/0- 421/0- 0 013/0 0 DMU32 12 

431/0- 431/0- 431/0- 297/0 0 0 DMU33 11 

391/0- 391/0- 391/0- 143/0 0 0 DMU34 17 

143/0- 143/0- 143/0- 0 143/0 0 DMU35 19 

713/0- 713/0- 713/0- 0 093/0 0 DMU36 11 

404/0- 404/0- 404/0- 392/0 033/0 0 DMU37 14 

430/0- 430/0- 430/0- 231/0 0 0 DMU38 13 

303/0- 393/0- 317/0- 111/0 0 0 DMU39 13 

342/0- 342/0- 339/0- 0 0 0 DMU40 70 

933/0- 933/0- 933/0- 094/0 0 0 DMU41 73 

0 000/3 0 0 0 0 DMU42 72 

133/-0 133/0- 133/0- 0 323/0 0 DMU43 71 

933/0- 933/0- 933/0- 0 112/0 0 DMU44 77 

0 000/3 0 000/3 0 0 DMU45 79 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

49 
 

 مأخذ:یافته های پژوهش

 

 

 منابع

 الف(فارسي

های تجاری با استفاده از روش تحلیل گیری و بررسی کارایی در بانک(. اندازه3131بابایی، بهرام. )-3

 ها در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.پوششی داده

ها و (. تحلیل پوششی داده3133نیكومرام، هاشم)زاده لطفی، فرهاد، جهانشاهلو، غالمرضا، حسین-2

 کاربردهای آن، نشر آثار نفیس، تهران.

، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام مازندرانسپه بی عملكرد شعب بانک اارزی( 3133کالشی، ر ) -1

 نور بابل.

کاربردی(، موسسه مطالعات وری )علمی و گیری کارایی و بهره(و اصول اندازه3137امامی میبدی، علی. )-7

 .23-9های بازرگانی، چاپ دوم، صص و پژوهش

کوئیست شعب ممتاز بانک صادرات ایران، گیری کارایی و شاخص مالم( اندازه3139زاده، ر) حبیب -9

 .نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهیدبهشتیتهران، پایان

و  توسعه مدلی برای ارزیابی کارایی (،3139ناصر، )خانی، مرتضی، حمیدی، موسی ودودی مفید، بهرام، -1

 .3139بهار  13وری در مراکز آموزش عالی، فصلنامه مدیریت، سال سوم، شمارهرشد بهره

، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام مازندرانسپه بی عملكرد شعب بانک اارزی( 3133کالشی، ر ) -4

 نور بابل.

0 0 000/3 390/0 09/0 0 DMU46 71 

0 490/0- 290/0- 000/3 0 0 DMU47 74 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

51 
 

ارزیابی کارایی فنی بانک مسكن با استفاده از روش »(، 3131حاجی آباد، رضا )ختایی، محمود و یوسفی -3

 .31-99، ص301، مجله برنامه و بودجه، شماره («DEAتحلیل پوششی داده ها )

محاسبه کارایی نظام بانكی در ایران با استفاده از روش "(. 3131حسینی ) هادیان، ابراهیم و آنیتا عظیمی-3

  .20. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره "تحلیل پوششی دادهها
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