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 چکیده 

 شدکواایی  و رشدد  که آمده بشمار کشوری هر اقتصادی بنیانهای و نهادها مهمترین جزو مالی موسسات امروزه

 را مهمی وظایف مالی موسسات اصلی ارکان عنوان به بانکها و باشد می آنها توسعه و رشد گرو در کشور اقتصاد

 بانک مالی و پولی بازارهای سایر کاای توسعه عدم دلیل به نیااته توسعه جوامع در اما. دارند عهده به اقتصاد در

 هبد  بندابراین  .دارندد  کشدورها  ایدن  اقتصادی مدت بلند و مدت میان های برنامه مالی تامین در را اول نقش ها

هدد  از انجدام ایدن    . رسدد  مدی  نظدر  بده  ضروری بسیار بانکها کارایی ارزیابی برای مناسب معیارهای کارگیری

ورودیهدا  هدا بدا بکدارگیری     داده پوششدی  تحلیل روش کمک شعب بانک گردشگری به پژوهش تعیین کارایی

لی، هزینه هدای اداری و  سود پرداختی به سپرده ها، هزینه مطالبات مشکوک الوصول، هزینه های پرسن: شامل

سود تسهیالت اعطایی، سود حاصدل از سدپرده گدیاری و سدرمایه     )درآمدهای عملیاتی شامل : خروجیها شامل

با استفاده از ندرم اادزار   ( درآمدهای کارمزدی و درآمدهای متفرقه)و درآمدهای غیر عملیاتی شامل ( گیاری ها

1.2DEAP  ارائده   بهینده سدازی و   دی و تعیدین شدعب مرجدع بدرای    مدل بازده متغیر به مقیاس با ماهیدت ورو

بدر  ، شعبه اعال بانک گردشگری به عنوان نمونه انتخاب شده است 54. راهکارهایی برای شعب ناکارا می باشد

به عندوان ناکداراترین شدعبه بدوده      182/0شعبه چهار با  شعبه کارا و بقیه ناکارا و  6اساس نتایج بدست آمده 

 .است

 . کارایی، روش تحلیل پوششی داده ها، مدل بازده متغیر به مقیاس: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

          بیان مساله 

 پولی سیاستهای تنظیم به طرای از و پرداخته اعتبار تنظیم و آن توزیع پول، به تهیه که است نهادهایی مهمترین از بانک یکی

جزء مهمترین نهادها و بنیادهای اقتصادی هر کشوری بشمار آمدده کده   امروزه موسسات مالی بویژه بانک ها . پردازد دولت می

بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی درکنار بورس و بیمه . رشد و شکواایی اقتصادی کشور در گرو رشد و توسعه آنها می باشد

ر مهمی در رشد بخش های مختلف عملکرد مطلوب و موثر بانک ها می تواند آثا.لی بازارهای مالی شمرده می شونداز ارکان اص

 .  اقتصادی و اازایش سطح کمی و کیفی تولیدات بر جای گیارد

تجزیه و تحلیل عملکرد بانک ها با مقاصد گوناگونی مانند کارایی و ارزش گیاری سهام، تحلیدل سدودآوری، ارزیدابی عملکدرد و     

یابی سالمت بانک ها وجوددارد کده یکدی از ایدن معیارهدا،     غیره صورت می گیرد، از اینرو معیارها و نسبتهای مختلفی برای ارز

 (. 2232الوانی و همکاران،) کارایی است

 جایگداه  تعیین. از دیدگاه اقتصادی، شاخص کارایی و بهره وری مطلوب ترین معیار سنجش و ارزیابی عملکرد به شمار می آید

 بهینده  تخصیص و رویکرد باشد یمات استراتژیک داشتهبسزایی جهت اخی تصم اهمیت مدیران برای تواند می کارایی و شعب

مدیران بانک ها می بایست بدا توجده بده اوضدات اقتصدادی       .است بوده توجه مورد همواره که است موضوعی دسترس در منابع

دمات، حاکم در زمان حال و آینده، درجهت اصالح و بهبود سطح خدمات بانکی، بازاریابی و بودجه بندی، ندوآوری در ارائده خد   

زیرا به وجود آوردن شدبکه  . رقابت با سایر بانکها و درنهایت اازایش کارایی در میان واحدهای تحت سرپرستی خود گام بردارند

رنجبددرو )ای کددارا از شددعب، یکددی از راه کارهددای اصددلی در تنظددیم برنامدده هددای بهبددود کددارایی در سددطح یددک بانددک اسددت 

  (.2230همکاران،

ارائده راهکارهدایی    وبهینده سدازی    تعیین شعب مرجع برایسنجش کارایی شعب بانک گردشگری،  هد  از انجام این پژوهش

 .برای شعب ناکارا می باشد

 

 اهمیت موضوت 

با توجه به ضرورت باال بردن استانداردهای مالی و اهمیت . نمایدسیستم بانکی در اقتصاد ایران نقش بسیار پراهمیتی ایفا می

یکی از این معیارها، . رسدها الزامی به نظر میتر برای ارزیابی این بانکر، بکارگیری معیارهای دقیقهای تجاری در کشوبانک

ها براساس تعاریف به عمل آمده در  مقایسه با ها به ستادهباشد که توانمندی کلی هر بانک را در تبدیل دادهکارآیی می

مالی در دنیای بانکداری با سرعتی شگرات در حال تحول و تکامل است،  توجه به اینکه جهان. کندن می   استاندارد مشخص معی

  (.Grigorian & Manole   2002,)گرددمیها دو چندان اهمیت و حساسیت بررسی کارآیی در بانک

 سازمانهای خدماتی به ویژه بانکها به شکلهای مختلفی که برگراته از تجارب مبتنی بر بانکداری سنتی می باشد شعب را

ولی بدلیل . ارزیابی می کنند؛ این ارزیابی می تواند شامل تشخیص مسائل، مشکالت و تدوین و اجرای برنامه های بهبود باشد

آنکه به صورت دقیق از روشهای سنتی امکان تشخیص مسائل واقعی امکان پییر نمی باشد باید به سمت استفاده از معیارهای 

محک زدن مدلهای سنتی و نتایح ارزیابی بر اساس این . حرکت کرد... خشی و بهره وری و جدیدتر ارزیابی مانند کارایی و اثرب
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مدلها با معیارهای جدیدی مانند کارایی امکان تجدید نظر در شیوه های ارزیابی و اتخاذ تصمیمات مناسب در بهبود عملکرد 

 . شعب می باشد

 

 ادبیات

 کارایی

 وجدود  تفاوت دو این بین اما. شدوند می برده کار به یکدیگر جای به و متراد  طور به کارآیی و اثربخشی های واژه اوقات اغلب

 مدوردنظر  های هد  به سازمان که میزانی یا درجده از اسدت عبارت»  نمود ارائه توان می اثربخشی از که تعاریفی از یکی. دارد

 واژه .«نامیدد  درسدت  کارهدای  انجدام  تدوان  مدی  را بخشیاثر ساده بیدان بده. دارد کلی مفهوم یدک اثربخشی. آید می نایل خود

 (Fuji et al,2013).   گیدرد می قدرار اسدتفاده مورد سدازمانی درون کارهای با رابطه در و دارد محدودتری مفهوم کارآیی

نهداده هدا    کارایی مطابق تعریف اارل، به میزان دسترسی یک واحد اقتصادی به حداکثر میزان تولید از ترکیدب هدای مختلدف   

به عبارت دیگر، کارایی از نسبت میزان تولید جاری هر واحد به میدزان بدالقوه تولیدد آن واحدد بده دسدت مدی        .اطالق می شود

  .(2285خداویسی،)آید

 . کارایی در اقتصاد به مفهوم تخصیص و استفاده بهینه از منابع است

کارایی آن نسبت خروجی بده ورودی همدان واحدد تعریدف      هرگاه واحد تصمیم گیرنده دارای یک ورودی و یک خروجی باشد،

کنندد در  اغلب به خاطر پیچیدگی واحدهای تصمیم گیرنده و اینکه واحدهای یک سازمان اهدا  متعددی را دنبال می. شودمی

حاصدل  در چنین وضعیتی کارایی ممکن است مثالً به صدورت  . نظر گراتن چندین ورودی و چندین ستاده اجتناب ناپییر است

 .ها تعریف شودها بر ترکیبی وزنی از ورودیتقسیم ترکیبی وزنی از ستاده

 .عاملی است که اازایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر، باعث کاهش کارایی و کاهش آن باعث اازایش کارایی می شود: ورودی  

 .ی و کاهش آن باعث کاهش کارایی می شودعاملی است که اازایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر، باعث اازایش کارای: خروجی  

 

  پیشینه

 در( اراک شهرستان موردی مطالعه )شعب بندی درجه اساس بر ملی بانک شعب کارایی در تحقیقی (2232)قنبری و صادقی 

 نای.  است شده ارزیابی اراک شهر در ملی بانک شعب از شعبه 12 کارایی تحقیق این در. نمود تحلیل 2232-2230 های سال

 شامل ها ستاده و منقول اموال هزینه و اداری های هزینه -شعب پرسنلی های هزینه شامل ها نهاده و توصیفی نوت از تحقیق

 سپرده های حساب تعاونی، و حقوقی حقیقی، جاری های حساب مجموت ماهانه میانگین ها، سپرده انوات حساب مانده)منابع

 عقود اقساطی، اروش عقود الحسنه، قرض عقود قالب در اعطایی تسهیالت سود) مصار  و( بلندمدت های حساب مدت، کوتاه

  DEAP2.1با استفاده از نرم اازار  BCC   وCCR ها با هر دو مدل داده پوششی تحلیل روش با( مضاربه و مدنی مشارکت

کارا و بقیه ناکارا بوده اند و در  شعبه 6بر اساس نتایج این تحقیق از طریق هر دو مدل . مورد تجزیه و تحلیل قرار گراته است

درصد 200و مقیاس   CRSو VRSمیان شعب بررسی شده تنها یک شعبه از درجه ب ممتاز وجوددارد که دارای کارایی

 .بوده است و میزان کارایی شعب در طول زمان اازایش یااته است 5-2-1بقیه شعب کارا دارای درجه . باشد می
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یکدی از بانکهدای   : مطالعه موردی)ها کارایی بانکها به روش تحلیل پوششی دادهدر تحقیقی ( 2230)شیخ زاده، کرد و جعفری 

ه اطالعدات در  موجود در مرکز استان با توجده بد  ه شعب 20از بین  درتحقیق حاضر، .نمود ارزیابی (استان سیستان و بلوچستان

 2میانگین : تعداد ترمینال ها و ارزش داتری و ستاده هایی شامل، تعداد کارمندان شاغل: با انتخاب نهاده هایی شامل دسترس

دوره مجموت مبالغ حسداب هدای سدپرده سدرمایه      2دوره مجموت مبالغ حساب های سپرده سرمایه گیاری بلندمدت، میانگین 

 2شدعبه در   22تعداد ، (مصار )دوره مجموت مبالغ حساب های قرض الحسنه ، تخصیص منابع 2گیاری کوتاه مدت، میانگین 

 CCRمددل    استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها سپس با. نمودبه عنوان نمونه انتخاب  4و درجه  5، درجه 2گروه درجه 

داد وره ی متوالی مورد بررسی قدرار  د 2کارایی این شعب در با ماهیت ورودی محور  DEA SLOVERو نرم اازار  BCCو 

واحدها کدارا مدی باشدند و    %  41واحدها و در دوره ی سوم %  20نتایج بدست آمده نشان می دهد که در دوره ی اول و دوم  و

نمونه آماری، ناکارا بوده اند که عدم توزیع صحیح نیروی انسانی و تمرکز وجوه در برخدی  % 65به طور میانگین در این سه دوره

 .شعب باعث ناکارایی در این شعب می باشند 

را اندازه گیری ( بانک تجارت 5مطالعه موردی منطقه )در تحقیقی کارایی شعب بانک های ایران ( 2283)احمدی و امام وردی  

رت بدا  باندک تجدا   5شعبه منطقده   56در این تحقیق با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی کارایی انی . نمود

سپرده قرض الحسنه پس انداز ، سپرده مددت دار  ) و ستاده هایی شامل ( تعداد پرسنل شعب، تعداد باجه ها)نهاده هایی شامل

که شامل سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت می باشد ، سپرده قرض الحسنه جاری ، سپرده نقدی ضدمانتنامه ، تعدداد اسدناد    

با استفاده از بدازده متغیدر بده     2288 -2286-2285در سه مقطع خرداد سالهای ( ایی شعبه ، مطالبات نقدی و تسهیالت اعط

نتایج آن حاکی از آن است که در بدین شدعبی کده در مقداطع مدورد      . مقیاس بر مبنای نگرش ستاده محور پرداخته شده است

طول کل مقاطع تحدت بررسدی دارای   بررسی کارا بودند همه شعب دارای درجات ممتاز نبودند حتی کاراترین شعبه منطقه در 

روندد کاهشدی    2288تدا   2285پایین ترین درجه در میان شعب منطقه بوده است و همچنین میانگین کارایی منطقه از سدال  

 .داشته است

 

 روش تحقیق

  شرایط تحقیق حاضر از لحاظ دسته بندی تحقیقات بر حسب هد ، یک تحقیق کاربردی است و به دلیل این که به توصیف

 .شعبه اعال بانک به عنوان نمونه انتخاب شده است 54و  پرداخته می شود روش تحقیق توصیفی است

 

 پایایی و روایی ابزار تحقیق

 ثبدات،  دقدت،  معندای  بده  نیز( پایایی ) اعتبار . باشد می نظر مورد هد  به رسیدن در آزمون مواقیت میزان معنای به روایی

 . است گیری اندازه یلهوس یک و حساسیت استحکام صراحت،

 تعدداد  انتخداب  در که بود برخوردار خواهد الزم اعتبار از تحقیق نتایج صورتی ها در داده پوششی تحلیل روش در است بدیهی

 :باشد برقرار زیر قاعده ها وستاده ها نهاده
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 2( *  ها ستاده تعداد+  ها نهاده تعداد ≥ ( (DMUs)بررسی  مورد های واحد تعداد

3 * ( 2 + 4) ≤ 45 

 و شد خواهند کارا بررسی مورد واحدهای از زیادی تعداد ، نباشد برقرار اوق قاعده ها داده پوششی تحلیل روش در اگر که

 .کند می دور واقعی نتایج از را محقق

  

 روش های سنجش کارایی

 پدژوهش از روش ناپارامتریدک    جهت سنجش کارایی شعب روشهای مختلف پارامتریک و ناپارامتریدک وجدود دارد کده در ایدن    

 . استفاده شده است

 

 ناپارامتریک های روش

خاصدی  ( تولیدد ) روش اندازه گیری ناپارامتری مبتنی بر تکنیک برنامه ریزی ریاضی است، در این تکنیک نیازی به برآورد تدابع 

( DEA)پوششدی داده هدا    رایج ترین شیوه و تکنیک محاسباتی که در چارچوب این روش مطرح اسدت ،روش تحلیدل  . نیست

 .است که در این روش محدودیتی در تعداد ورودی ها و خروجی ها نمی باشد

اسدت کده    برای ارزیابی کدارایی واحدد هدای تصدمیم گیرندده ای     ، تحلیل پوششی داده ها یک مدل برنامه ریزی ریاضیدر واقع 

 . خروجی دارند  چندین ورودی و چندین 

که بدا  . شوددازه گیری کارآیی شعب مختلف از متدلوژی تحلیل پوششی داده ها استفاده میدر تحقیق حاضر جهت سنجش و ان

کند که مدیران ارزیابی درستی از واحدهای خود داشته و تصمیماتی ریزی خطی این امکان را اراهم میاستفاده از مبنای برنامه

وش تحلیل پوششی داده ها کارایی نسدبی واحدد را در   درواقع ر. درست و منطقی جهت تخصیص بهینه منابع خود اتخاذ نمایند

 . عبارت نسبی به این دلیل است که کارایی حاصل، نتیجه مقایسه واحد ها با یکدیگر است. مقایسه با یکدیگر ارزیابی می کند

 :روش تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری کارایی نسبی به ارائه ی مدل زیر می پردازد

  (2  )                                               

 

آن را به یک مدل خطی  ∑ Vio Xio=1از آنجا که مدل اوق مدلی غیرخطی است، به منظور سهولت در حل مدل اوق با ارض  

 :تبدیل کرده و با توجه به دوگان مدل اوق رابطه ی زیر حاصل می شود

(1 )                                                                                       
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(2                    )                                                         

 .است θ شامل اعداد ثابت است که نشان دهنده ی وزن های مجموعه ی مرجع برای N ×2برداری   λکه در آن  

 θ    کارایی بنگاه هاست که شرطθ≤1  به دنبال مشکالت ناشی از بازدهی ثابت ، بنکر، چارنز و کوپر ارض . را تامین می کند

بنابراین ، رابطه ی زیر حاصل . معرو  شد BCCرا به مدل اولیه اازودند که به مدل  (VRS)بازدهی متغیر نسبت به مقیاس 

 (2283اقیه نصیری و همکاران، : )می شود 

 
(5) 

های متفاوت را از یکدیگر متمایز پوششی داده ها مستلزم تعیین سه مشخصه ضروری است که مدل های تحلیلاستفاده از مدل

 :سازدمی

 های استفاده شدهماهیت مدل -

هدا و  های مختلف تحلیل پوششی داده ها وجوددارد که بسته بده هدد  ارزیدابی و انتظدارات سدازمان     سه نوت ماهیت برای مدل

 .مایندنشرایط موجود آنها تغییر می

سازی میزان مصدر   ها سعی در حداقلها با ثابت ارض نمودن سطح خروجیدر این دسته از مدل: 2با ماهیت ورودی هامدل: الف

 .نماییممنابع می

ها سعی در حداکثرسدازی میدزان تولیدد    ها با ثابت ارض نمودن سطح ورودیدر این دسته از مدل: 1ها با ماهیت خروجیمدل: ب

 .نماییمها میخروجی

-ها میها و حداکثرسازی خروجیسازی ورودیها بطور همزمان سعی در حداقلدر این دسته از مدل: ماهیت ترکیبیبا  هامدل: ج

 .نماییم

 .در این تحقیق از ماهیت ورودی استفاده شده است

 بازده به مقیاس مدل های استفاده شده -

 یکدی از تواندایی هدای روش   . ی هدا و خروجدی هدای یدک سیسدتم مدی باشدد       بازده به مقیاس بیانگر پیوند بین تغییرات ورود

DEAکاربرد الگوهای مختلف متناظر با بازده به مقیاس های متفاوت و همچنین اندازه گیری بازده به مقیاس واحدهاست،. 

بده عبدارت دیگدر نسدبت      .هر مضربی از ورودی ها همان مضرب از خروجی ها را تولید می کندد یعنی  :بازده به مقیاس ثابت: الف

 .تغییر خروجی ها با ورودی ها یکسان است

 خروجی ها یا کمتر از آن و یا بیشدتر از آن را،  زیعنی هر مضربی از ورودی ها ،می تواند همان مضرب ا :ربازده به مقیاس متغی: ب

                                                           
1( Input Oriented Models 
2  ( Output Oriented Models 
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 .در خروجی ها تولید کند

 :بازده به مقیاس متغیر بر دو نوت است

 .ها کمتر استجی ها از نسبت تغییر ورودینسبت تغییر خرو: 2کاهشی

 (2284مهبادی،.)ها بیشتر استها از نسبت تغییر ورودینسبت تغییر خروجی: 5اازایشی

اشاره کرد کده ادرض    CCRبا عنوان ( 2328( )چارنز، کوپر و رودز)ازجمله مدل های تحلیل پوششی داده ها می توان به مدل 

 BCC، (بنکر، چارنز و کدوپر )مدل دیگر، مدل ارائه شده توسط . تحلیل استفاده شده استدر  4(CRS)بازدهی ثابت به مقیاس 

 (2230طحاری و همکاران، .)طراحی شده است6  (VRS)است که با ارض بازدهی متغیر به مقیاس 

عدی بدا وجدود    در دنیدای واق .. مدل های بازده ثابت به مقیاس زمانی مناسب است که همه واحدها در مقیاس بهینه عمل کنندد 

 بنگاهها عمالً در سطح بهینه عمل نمی کنند... مسائلی مثل رقابت بنگاهها، محدودیت های موجود و وجود انحصارات و

 ( 2283احمدی و امام وردی، ) 

در ارزیابی کارایی واحد ها هر گاه شرایط رقابت ناقص محدودیت هایی را در سرمایه گیاری تحمیل کند موجدب عددم اعالیدت    

مدل های بازده به مقیاس ثابت محدود کننده تر از مدل های بازده بده مقیداس متغیدر مدی     . ها در مقیاس بهینه می گرددواحد

باشد ، زیرا مدل بازده به مقیاس ثابت واحدهای کارایی کمتری را در بر می گیرد و مقدار کارایی نیز کمتر می گردد، علدت ایدن   

 (.  2283ورمزیار،) می باشد ( بازده متغیر به مقیاس )از مدل ( سبازده ثابت به مقیا)امر خاص بودن مدل 

 .بدین منظور در این پژوهش کارایی با استفاده از مدل بازده متغیر به مقیاس اندازه گیری شده است

  های ورودی و خروجیشاخص -

درصنعت بانکداری وجدود  ( ستاده ها)و خروجی ها ( نهاده ها)به طور کلی دو نگرش متفاوت در رابطه با اندازه گیری ورودی ها 

 : دارد

 ها سپرده آوری طریق جمع از ای، واسطه خدمات دهندگان ئه ارا عنوان به ها بانک در نگرش واسطه ای :ای واسطه نگرش :الف

 بدر  هدا  سدتانده  .شدوند  مدی  تلقی ها گیاری سایر سرمایه و بهادار اوراق ها، وام انوات مانند ای بهره یها دارایی به آنها تبدیل و

 نیروی سرمایه، شامل ها نهاده نگرش این در.شوند می منظور ها مدل و در محاسبات کشور هر پولی واحد و پولی مبلغ اساس

  .شوند می شامل را اقتصادی شارکتهایم و وامها ها، ستانده و ها و هزینه ها هستند ، سپرده کار

 ئده  ارا بدرای  که شوند می نظرگراته سپرده در نگهداری و وام اعطای خدمات کنندة تولید عنوان به ها بانک :تولیددی  نگرش :ب

 مدی  گیدری  انددازه  هدا  حساب تعداد حسب بر ها ستانده روش در این . کنند می استفاده خود کار نیروی و سرمایه از خدمات

تولیدی، نهاده های بانک شامل سرمایه و نیرو کار و نظایر آن است ، لیکن سپرده ها بده عندوان نهداده منظدور      نگرش در .ندشو

 . نمی شود

                                                           
3) Decreasing Return To Scale 
4) Increasing Return To Scale 
5  ( Constant Return Scale 

6  ( Variable Return Scale 
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 واسدطه  نگرش از همگی کشور داخل ولی درمطالعات ؛ است شده در مطالعات خارج از کشور، بیشتر از نگرش تولیدی استفاده

حسدینی و  ).باشدد  مدی  سدازگارتر  -اسدت  سدپرده گدیار   وکیدل  باندک  کده  بانکدداری اسدالمی   لاصو با که اند کرده استفاده ای

 (2286سوری،

هزینده هدای   ) در این تحقیق نیز از رویکرد واسطه ای با در نظر گراتن هزینه ها و درآمدها برای هر شعبه، بدرای تجهیدز مندابع   

 .استفاده شده است( تقیم درآمد مستقیم و غیر مس) و تخصیص منابع ( مستقیم و غیر مستقیم 

در تحقیق حاضر با احراز لیست . برای تمام موسسات تولیدی و خدماتی الزاماً ورودی و خروجی هایی وجود خواهد داشت

متنوعی از شاخص ها و با استناد به نظر خبرگان بانکی و با توجه به محدودیت های بانک در ارایه اطالعات؛ نهاده ها و ستاده ها 

  :ذیل می باشدبه ترتیب 

 نهاده ها

 سود پرداختی به سپرده ها -

 هزینه مطالبات مشکوک الوصول -

 هزینه های پرسنلی -

 هزینه های اداری -

 ستاده ها

 سود تسهیالت اعطایی ، سود حاصل از سپرده گیاری و سرمایه گیاری ها: درآمدهای عملیاتی شامل -

 متفرقهدرآمدهای کارمزدی ، درآمدهای : درآمدهای غیرعملیاتی شامل -

 نهاده و ستاده مازاد

از این رو محققان با اندازه .در برخی مواقع وجود تابع تولید مرزی ناپارامتریک، در اندازه گیری کارایی مشکالتی ایجاد می کند

در چنین حالتی برای بنگاههای ناکارا می توان . گیری کارایی به روش چند مرحله ای سعی کردند تا این مشکل را حل نمایند

بلکه می . میزان کاهش در نهاده ها یا اازایش در ستاده ها را نیز به مرز کارایی مشخص نمود که حرکت شعاعی گفته می شود

. توان عوامل تولید یا ستاده های اضاای را نیز برای هر بنگاه واقع در نواحی ااقی یا عمودی تابع تولید مرزی مشخص کرد

 :ز شعب ازارمول زیر به دست می آیدمقادیر بهینه نهاده و ستاده هر یک ا

 

X i=θi xi -    (5 )   

Yi =Y i +  (6)    

 

 تعیین شعب مرجع

یا چند بنگاه کارا به عنوان مرجع و الگو معرای  1، برای هریک از بنگاههای ناکارا، یک بنگاه کارا یا ترکیبی از DEAدر روش 

ک بنگاه ناکارا بتواند با استفاده از وزن های ارائه شده در میزان استفاده از نهاده های خود تجدید در واقع چنانچه ی. می گردند

 .نظر نماید برروی مرز کارایی قرار خواهد گرات

رابطه ذیل نشان می دهد برای اینکه شعبه ای کارا شود باید ترکیب خطی مقادیر اوق را در نهاده ها و ستاده های خود اعمال 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

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


 

 

 

 .کند

θDXD=λ MX M+λ EX E+  (7)  

YD=λ MYM + λ MYM -   (8)  

 

طبق رابطه . هستند استفاده نمایدD که به عنوان شعب مرجع برای شعبه  E و Mباید از واحد های کارا   Dمثال شعبه ناکارا 

 E , Mاوزان شعب مرجع   λمقادیر . شندبه ترتیب نهاده ها و ستاده های مدل می با Y و D   ،Xکارایی واحد  θاوق، 

 (2230شیخ زاده و همکاران،. )نیز مقادیر کمبود یا مازاد نهاده ها و ستاده ها هستند Sمقادیر  .هستند که در ذیل آمده است

 

  یااته ها
 کارایی

 :به صورت زیر ارائه شده است DEAP2.1کارایی بر اساس خروجی نرم اازار    

 

 شعب بانک گردشگری کارایین میزا -2 جدول شماره

 بازده متغیر به مقیاس ( DMU)شماره شعبه 

1 1 

2 0.899 

3 0.466 

4 0.283 
5 0.684 

6 0.949 

7 0.400 

8 0.391 

9 0.415 

10 0.942 

11 0.451 

12 0.627 

13 0.519 

14 0.554 

15 0.457 

16 1 

17 0.473 

18 0.352 

19 0.707 

20 0.461 

21 0.742 

22 0.735 

23 0.862 

24 1 

25 0.368 

26 0.475 
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به عنوان ناکاراترین شعبه  182/0شعبه چهار با  شعبه کارا و بقیه ناکارا و  6توجه به نتایج به دست آمده، مشخص است که  با

 .بوده است

 

 رجعتعیین شعب م

واحدهای  زیسپس واحد های مرجع برای بهینه سا .برای بهینه سازی واحد های ناکارا باید ابتدا شعب کارا و ناکارا متمایز شوند

 .داکارا معرای شونن

 

27 0.499 

28 0.532 

29 0.289 

30 0.489 

31 0.410 

32 0.409 

33 0.555 

34 0.478 

35 0.484 

36 0.510 

37 0.501 

38 0.535 

39 0.540 

40 1 

41 0.937 

42 0.736 

43 0.774 

44 1 

45 1 
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 شعب ناکارا برای  مجموعه گروه مرجع ضریبشماره و  -1جدول شماره 

شماره 

شعبه 

 ناکارا

شماره  

شعبه 

 مرجع

ضریب 

شعبه 

 مرجع

شماره 

شعبه 

 مرجع

ضریب 

شعبه 

 مرجع

شماره 

شعبه 

 مرجع

ضریب 

شعبه 

 مرجع

شماره 

شعبه 

 مرجع

ضریب 

شعبه 

 مرجع

2 54 0.252 50 0.445 2 0.204     

3 50 0.218 2 0.062 54 0.622     

4 2 0.023 54 0.618 50 0.242     

5 2 0.002 54 0.333         

6 54 0.352 26 0.008 2 0.042     

7 2 0.002 54 0.226 50 0.0161     

8 26 0.042 2 0.001 54 0.354 50 0.001 

9 2 0.014 54 0.242 50 0.114     

10 26 0.022 54 0.313         

11 50 0.108 2 0.054 54 0.252     

12 50 0.221 54 0.162 2 0.002     

13 2 0.001 50 0.032 54 0.305     

14 
50 0.1.1 54 0.238 2 0.002     

15 
50 0.066 54 0.325 2 0.002     

17 2 0.002 54 0.264 50 0.121     

18 2 0.002 50 0.045 54 0.352     

19 2 0.002 54 0.332         

20 50 0.282 54 0.828 2 0     

21 55 0.256 2 0.058 54 0.106     

22 2 0.002 54 0.333         

23 54 0.332 2 0.002         

25 
2 0.002 54 0.35 50 0.042     

26 
2 0.005 54 0.68 50 0.226     

27 
2 0.002 54 0.332   

      

28 
2 0.001 54 0.38 50 0.021     

29 
2 0.022 54 0.35 50 0.053     

30 50 0.226 54 0.812 2 0.002     

31 26 0.003 50 0.122 54 0.243 2 0.002 

32 
2 0.006 54 0.844 50 0.228     

33 
2 0.001 54 0.328 50 0.06     
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34 50 0.254 54 0.42 2 0.002     

35 
2 0.028 54 0.824 50 0.208     

36 
2 0.005 54 0.366 50 0.02     

37 50 0.258 54 0.841 2 0.002     

38 2 0.002 54 0.863 50 0.218     

39 
2 0.001 54 0.844 50 0.252     

41 
2 0.002 54 0.343 50 0.05     

42 
2 0.002 54 0.332 50 0     

 

43 2 0.002 54 0.333         

 

به )و یا اازایش در ستاده ها( به عنوان مازاد)ل ذیل میزان الزم جهت کاهش در نهاده ها همانطور که اشاره شد مطابق جدو

 .برای رسیدن به مرز کارایی برای شعب ناکارا تعیین گردید( عنوان کمبود

 

 ناکارا شعب در ها ستانده و ها نهاده مازاد یا کمبود مقادیر -2جدول شماره 

شماره 

شعبه 

 کارایی ناکارا

 دکمبو مازاد

هزینه مطالبات 

 مشکوک الوصول

سود پرداختی به سپرده 

 هزینه های پرسنلی ها

مجموت هزینه های 

 اداری

مجموت درآمدهای 

 عملیاتی

مجموت درآمدهای 

 غیر عملیاتی

2 0.899 10,330,451,691.47 135,679,795,803.68 - - 134,401,305.37 38,872,605,260.66 

3 0.466 3,744,379,972.94 156,577,228,171.61 1,195,733.26 - - 7,661,432,702.75 

4 0.283 2,600,000,933.28 61,682,303,096.42 - - - 1,934,152,344.73 

5 0.684 - 290,874,281,190.19 795,016,379.57 442,360.10 - 29,397,509.36 

6 0.949 5,458,367.89 280,482,705,335.84 1,309,365,845.25 - - 7,216,270,577.64 

7 0.4 169,426,734.92 170,601,235,917.58 247,456,265.74 2,455,618,301.94 520,611,242.68 239,970,828.66 

8 0.391 - 213,101,823,378.44 - 4,909,269.84 1,280,302,426.35 38,354,982.21 

9 0.415 1,460,911,928.09 130,925,816,334.38 - - 108,348,956.87 3,289,341,977.75 

10 0.942 - 526,149,489,327.46 1,504,553,228.26 648,744,898.20 1,414,551,677.12 803,550.36 

11 0.451 5,688,593,258.67 112,813,381,741.51 - - 165,210,032.88 6,186,175,266.31 

12 0.627 239,281,592.90 64,401,946,177.17 3,056,619.85 2,333,190.35 - - 

13 0.519 388,517,008.86 99,657,002,055.15 2,057,794.18 3,606,534.14 110,658,374.56 - 

14 0.554 - 31,242,774,000.37 - - 1,247,754,992.34 31,056,258.34 

15 0.457 - 65,896,563,564.13 - - 1,373,881,976.54 52,212,645.04 

17 0.473 158,198,103.99 43,711,580,930.77 - 399,823.35 405,113,052.63 216,011,910.13 

18 0.352 33,547,482.64 46,711,917,516.19 - 2,405,557.65 2,710,853,414.98 42,138,016.94 

19 0.707 849,426,071.97 58,248,956,516.72 548,771,772.90 158,263.83 - 811,134,167.49 

20 0.461 21,934,436.01 2,818,646,131.04 3,294,745.04 2,932,146.13 - - 

21 0.742 7,983,689,982.86 546,351,836.39 1,836,352.37 2,750,037,615.23 - 6,820,589,782.02 

22 0.735 160,899,092.84 76,847,465,143.94 660,552,622.94 113,517.34 2,720,012.34 - 

23 0.862 538,921,450.21 97,896,676,267.62 875,513,151.90 - 3,629,231,884.03 64,258,455.08 

25 0.368 54,005,630.25 27,560,440,008.10 1,068,209.96 - 1,992,783,909.76 9,811,832.43 

26 0.475 23,979,284.98 27,766,275,198.66 673,581.99 - - 455,249,261.26 

27 0.499 47,035,333.44 32,076,484,649.47 117,661,369.33 - - 91,072,506.08 
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28 0.532 57,654,059.78 18,495,685,486.95 8,099,199.52 1,384,518.09 - 117,239,263.56 

29 0.289 923,529,006.29 7,284,000,390.42 1,869,139.41 - - 607,346,956.00 

30 0.489 - 81,736,954,437.69 - 4,539,559.31 904,600,075.14 29,466,331.22 

31 0.41 - 35,633,882,082.94 - 2,950,446.81 682,024,316.10 37,463,510.68 

32 0.409 461,120,031.37 15,005,920,507.13 3,640,374.05 3,233,015.62 - 739,630,804.94 

33 0.555 88,029,553.91   840,172.57 - - 115,861,831.56 

34 0.478 30,973,499.10 106,725,145,717.35 140,732,606.91 80,515,525.77 229,951,440.99 - 

35 0.484 2,477,966,630.05 138,728,090,124.26 - - 523,945,745.24 2,331,056,389.05 

36 0.51 152,343,083.64 - 1,783,347.87 2,622,857.24 - 265,858,360.36 

37 0.501 11,321,717.57 20,476,891,211.97 - - 393,030,735.39 78,930,576.49 

38 0.535 161,456,443.21 32,562,297,731.22 - 3,570,217.55 252,228,283.43 331,248,413.07 

39 0.54 82,929,662.13 - 82,044.20 3,563,961.58 183,473,664.96 165,780,624.17 

41 0.937 279,021,099.90 - 1,644,310.14 - - 7,026,679.92 

42 0.736 431,861,859.52 - - 1,883,767.97 411,247,892.03 329,795,094.08 

 

43 0.774 57,334,959.56 26,276,882,489.03 620,217,517.73 - 632,468,240.34 61,371,773.36 

 

 

 بحث و نتیجه گیری

، باشدد  یک داشدته بسدزایی جهدت اخدی تصدمیمات اسدتراتژ      اهمیدت  مددیران  بدرای  تواندد  مدی  کدارایی  و شعب جایگاه تعیین

 :شود پیشنهادهای زیر ارائه می  بانکها  شعب درکارایی گیری از ارایند ارزیابی  ه منظور بهرهب

راهکارهددای پیشددنهادی بددرای ااددزایش کددارایی  ( عملیدداتی و غیددر عملیدداتی)بددا بررسددی اجددزای ورودی شددامل هزیندده هددای  

قدرض الحسدنه پدس اندداز، قدرض      )قیمدت و مجدانی    اصالح ترکیب سدپرده هدای باندک بده سدمت سدپرده هدای ارزان       ، شعب

بددا مکددان یددابی و جانمددایی صددحیح شددعب بانددک مددی تددوان بددا هزیندده هددای   . اسددت( الحسددنه جدداری و کوتدداه مدددت عددادی

اادزایش  ( بده عندوان خروجدی   )یکسان تعداد مشدتریان و خددمات قابدل ارائده بده آنهدا را اادزایش داده و درآمددهای باندک را          

تحقیقددات بددازار بددا در نظددر گددراتن مشددتریان بددالقوه و بالفعددل سیسددتم بددانکی و بررسددی نیازهددا و        در ایددن راسددتا . داد

ذات بددا توجدده بددده ایدددنکه . انتظددارات مشددتریان از بانددک هددا سیاسددت گددیاری مناسددب بددرای حضددور در بددازار اعمددال نمددود 

دارد در بررسدی و انددازه   ( ارز -الرید )اعالیت بدانکی بیشدترین نزدیکدی یدا قرابدت مفهدومی را بدا معیدار سدنجش واحدد پدول           

گیری کارایی به شاخص هدای مدالی توجده بیشدتری گردیدده اسدت ، پیشدنهاد مدی گدردد بدا توسدعه شداخص هدای ورودی              

و خروجدی بدده سددمت شداخص هددای غیددر مدالی ماننددد تعددداد کارکندان ، تعددداد مشددتریان ، تعدداد اسددناد ، تعددداد مراجعددات      

 . در سنجش دقیق تر و کاملتر کارایی شبکه شعب اقدام شود ...مشتریان ، تعداد تراکنش ها و 

 

 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی

 دیگدری مانندد   پارامترهدای  مدثال  .دقیقتدر  محاسدبات  انجدام  جهدت  اسدتفاده  مدورد  هدای  سدتانده  و داده تعدداد  اادزایش  

 مشدتری  میدزان  ای شدعبه، اضد  روزانده،  هدای  تدراکنش  تعدداد  شدعبه،  مکدانی  وضدعیت  شدعب،  کارکندان  تحصدیالت  سدطح 

 بدر  نیدز  محیطدی  عوامدل  عوامدل داخلدی   از غیدر  زیدرا  . محیطدی  عوامدل  سدایر  و رجدوت  اربداب  رضایتمندی و پرسنل مداری

در تحقیدق   .نتدایج دقیقتدری را بدسدت بدهدد     تواندد  مدی  مددل  در آنهدا  کدردن  وارد و شناسدایی  کده  موثرندد  شدعب  کدارایی 
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تددر،  بیناندده  بدده منظددور ارزیدددابی واقدددع. ه هددا و درآمددد هددا انتخدداب شددده اندددحاضدر ورودی هددا و خروجددی هددا از گددروه هزیندد 

 .انتخاب ورودی ها و خروجی ها هم در قالب هزینه ها ، درآمدها و همچنین منابع و مصار  می تواند مفید باشد
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