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 چکیده

ا اارارا  ، اا  لااایان یداای از های اات یاااا کر اادا و از لااتراتااری ماادیریت  شااکار ماای رود  کاا   ارزیااا ی لکرداارد

ضااهس سااازمان راای  اارده و  ااا ریشاا  یااا ی آن ااا اقااداما    از طریااآ آن  اا  نقاااو قاای  و ماادیر کاا  اساات کارآمااد

یاد  از انجاا  ایاژ را،ویت، رببا   اادا ارزیاا ی لکردارد  اه            .اتالحی ج ت   بید لکردرد را انجاا  مای دیاد   

میسساا  التبااارا ناایر از ماصاار  ااای) یاااا مایییماایهاا  ماایردا اسااتان کرمانواساات  راا،ویت حاضاار بیتاا  ی 

 ااهب  میسساا  التبااارا ناایر در اسااتان 72از ناایت بیر راای متداای  ر اا یه لراای اساات  حجاار نکیناا  ماایرد  ررساای 

 نااایر از ساااا  التباااارا میسسااا   اااهب 72 برازنامااا  یااااا گر تااا   اااده، دادهکرماااان اسااات   اطاللاااا   دار

 اسات اده  اده اسات  ج ات  ررسای کاارایی از       و اساتررا   مر یطا   ا راریااا  از نار   کا   اا اسات اده   1090با1093

،آزمااین یااا اسان رمژ و کاادا  ،روا اا      spssروش بیر ا  ری شای داده یاا وج ات  ررساای  رضا ا   اانر  ا ارار       

ماایرد بجریاا  و بیر اا  قاارار گر تاا  اساات لالوه  اارآن  ااا  دااارگ را سااتاده ا ناااماری ی یک ااین ماایبااا  مهاای   

وبااار رآن  رکااارایی اقاادا   اا  ارزیااا ی لکردردناا  با ااا  ااا مه اریااا و  ااای) یاااا م باات  رداا  مه اریاااا ما اای    

ریساام،ماایبا  مهاای   (ماای دیااد کاا   اا ژ  ااای) یاااا مااایی    ن رییاااش  ااده اساات  نتاااین حاتاار  نشااان   

 ،درآمدیاا لکر ابی ، ازدیی و  ا ارزیا ی لکردرد  ه  را ا  مهاادارا وجید دارد  

 

 

 

 بیر   ری شی داده یا ،  ای) مایی ، ارزیا ی لکردرد ، ربب   ادا کر د واژگان:
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 مقدمه

دراد  ا  اقتصادا میردبیج  قرارگر ت  است ،ربب   اادا و انادازه گ ارا     مسائ  م کی ک  امروزه    نییه چشر گ را یدی از

ککباید    ارای  کااینی  اا    کارائی واحدیاا بیی دا،ن ادیا وسازمان اا مرترس می  ا د، ایژ م ر ازآنجا نا ی می گردد ک  در

ک  سازمان یا  اگاه میرد نصر  تیاند  ادایژ ماا ع میدود و حداق  را  اید    گین  اا برص ) د ماا ع و امدانا  میاج  یست ر و

طریآ آن ا لرض  نکاید اندازه گ را کارائی داراا سا ق   س طیالنی دربیر   یااا اقتصاادا    حداک ر بیی د کاال یا یدما  را از

رد زیارا کا  انجاا  ایاژ گینا  بیر ا  یاادر مای         امروز ایژ م ر   شترنکایان می  اید  دن اا رقا ت آم ر می  ا د، رصیص در

 یده ک  حات  آن می بیاند در قای  ابراا  یام    واحدیاا مرترس یدی ازطر   اایت نقاو ضهس و قی  واحدیاا میرد نصر

س است مااس  در راستاا بغ  را   ا ادا و یک  جانب  درسایتار واحد میرد نصرنکایان  ید ک  ن ایتا    ن ع اقتصااد و ا اراد   

م کتاریژ   کا  یدای از     واحدیاا میرد نصرییایاد ید  ا رببا   اادا ارزیاا ی لکردارد     جامه  است اده کااده ازکاالیا و یدما

 رآیادیاا رایبردا است ضکژ اربقا راسرگییی ،م ران بیقآ ایدا  و  رنام  یاا یرسازمان را مشر) مای کااد،ارزیا ی  ا     

ت کارآمد ک  مدیر از طریآ آن  ا  نقااو    های ت یاا کر دا و از لااتراتری مدیریت  شکار می رود و ا رارا اس لایان یدی از

قی  و ضهس سازمان ری  رده و  ا ریش  یا ی آن ا اقداما  اتالحی ج ت   بید لکردرد را انجا  می دید در تیربی ک  ارزیاا ی  

لکردرد  ا دیدگاه  رآیادا و  ایر تی ح  و مستکر انجا   ید،در  رات ی ردویتای میجا  اربقااا مادیریت مااا ع ،رضاایت        

 را،ککم    بیسه  مری،قا ر ت یاا جدید،رایدارا و اربقاا ن ادیاا مایی می  یدمشت

 شرح وبیان مسئله

درمیاا   رقااا تی امااروز کاا  دوا  و  قاااا سااازمان یااا  اا  ک   اات بصااک کا   یا هااان  سااتگی دارد ارزیااا ی لکرداارد از    

دا اات به  ژ مه ااارا مااساا    لکرداارد سااازمان ییایااد د ایک اات قا اا  باایج ی  رییردار اایده ونقاات م کاای در   باای  

 ااراا ارزیااا ی لکرداارد  اارکت یاااا ساارمای  گااتارا یداای ازم کتااریژ مباحااد  امااروزیژ در داناات ماادیریت ساارمای      

 گتارا است 

مسئر  ارزیا ی لکردرد ساای ان زیاادا اسات کا  میققاان و کاار ران را  ا  چاایت وادا ات  اسات ساازمان یااا بجاارا در              

ی  اا  لااایان ا اارار ارزیااا ی لکرداارد اساات اده ماای کردنااد،با ایاداا  در اوایاا  دیاا       گت اات  با ااا از  ااای) یاااا مااای  

رااس از ررساای و ارزیااا ی س سااتر یاااا حسااا دارا ماادیریت ، ساا ارا از ناکااارایی یاااا ایااژ اطاللااا  را  ااراا       1993

و رقا اات  ااازار ارزیاا ی لکرداارد نکایاان سااایتاد کاا  ایاژ ناکااارایی نا ای از ا اارایت ر   اادگی ساازمان یا،رییااایی میا         

  و21-9، ص11991کارالن ونیربژ،  ید ی

دربئیری ااااا قااادیکی برمااادیریت  اااره  ااارایژ  یدکااا  ساااازمان ا  ااا  ماصیریااادمت  ااا  یااام یاااد   یجیدآماااده   

وونقاات ماادیریت ایااژ اساات کاا   اااگردآورا و  دااارگ را رایبااردا ماااا ع  اا   اا یه اا کارآمااد از ایااژ 7،9219اناادیاب رونی

بجاار  نشاان دادناد کا  ساازمان ا  ا  یام یاد  ما ردیادمت نکای کاااد  ردا  داراا ایادا               ی دژ ،ید  رشت بانی کااد 

 اتری و  رلی متهددا می  ا اد 

انجا   ده اسات و اگرانادازه گ ارا     سازمان ا روش اندازه گ را لکردرد مای ت و میر سای اا ای ردر زیادا در بیق قا   س ار

شی یم  های ت بهریس کا ر  ای) یاا لکردردا  ابه  ژ مه اریاایی در رات   لکردرد را  رآیاد ککی سازا کارایی و ارر ر

                                                           
1 Kaplan&norton1996,pp.9-71 
2 A.athanasso poulos,A soteriou s.zenios(1997) 
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مایی وی رمایی می بیاناد   ارزیا ی  نردازند،امروزه  ابیج     آ دار دن یرچ    شترنقت ح ابی بیسه   ازاریاا راییی وماایی   

اقتصاادا کشایر،ارزیا ی نصاا  ماایی         وی،ه ن ادیاا مایی والتبارا درحکایت از رت حق قی اقتصادودرن ایت بیسه  وروناآ 

ن ادیاا مایی والتبارا ر ت ازر ت میردبیج  تاح  نصران وس است گتاران مایی قرارگر ت  است درایژ م اان طراحای یام    

نصااا  ارزیااا ی لکردرددرن ادیاااا التبااارا  اا  دی اا  یاادمابی  اایدن ایااژ واحاادیاوبایت لکردردآن اازر   اادگی یاتاای     

ید ابیج      رای  اقتصادا حا  وآیاده ،درراستاا اتالح واربقاساح یدما  ن ادیاا مایی والتباارا   رییرداراست مدیران  ا

، ازاریا ی، یدج   ادا ،نیآورا درارائ  یدما ،رقا ت  اسایرن ادیاا مایی والتبارا ودرن ایت ا رایت کارایی درم اان واحادیاا   

رباص ر  رنام  یاا   بید  ره ورا وکاارایی درسااح یام ن ااد ماایی      سرررستی ییدگا   ردارندزیرایدی ازرایداریاا اساسی د

  و1992والتبارا وجید بد  یاا کارااز ه  است ی اب رونی،

درایژ م ان بیج   ا  ایاژ ندتا  فریاس ویای  سا ارم ر ضارورا  ا  نصرمای رسادک  بصاک کا  اساسای درن ادیااا ماایی               

ا ازایااژ بصااک کا   اید راسااام بیانکااادا یاااا ساارمای   والتبااارا  اا  دودساات  کراای ومجراقا اا  بقساا ر انااد:یم ساار  

گااتارا  ااه  ودرراسااتاا بیسااه  ساایدآورا ابرااا می  یدودساات  دیگر راسااام بیانای  اااا لکردااردا  ااه  ودرراسااتاا 

ربباا   ااادا  ااه   و  ررساای ارزیااا ی لکرداارد یااتاایژ راا،ویت درتاادد  بیدکااارایی  ااه  میسساا  مااایی التبااارا   

 ر ای) یاا مایی است میسس  التبارا نیرازماص

 اهمیت وضرورت انجام تحقیق

 ماتقا    یا هاان  وساایر  مشاتریان   ا   آن اا  کا   و  اایی  ساازمان  مارای   مادیریت  نیایه  ارزیا ی بیان می را لکردرد ارزیا ی

 ایااد از  لکرداارد ساااجت  اساات سااازمان اداره ازنیاایه یید رشاای لکرداارد ساااجت کاا  ازآنجااا  کاارد بهریااس کااااد، ماای

 کاا  ادراکاای مه اریاااا م ااان میازناا  ،ایجاااد ارزیااا ی یاگااا   اا  کاااد را ماتقاا  و ارز اای  اایده اراار رت یریااا  ییاااش

 اا   کااد  مای  ربات  ساازمان  کا   لکرداردا  یااا   اای)  وآن  اید  مای  حاتا    یا هاان  وسایر یدما  ازکار ران مستق کا

  و7332، 0میی ژی است ایک ت

 وانگ ر اای ،اربباااطی اسااتراب،یم یااد  ساا   ااا لکر ااا  ارر رشاای و کااارایی کااردن ککاای:از اساات لکردردلبااار  ارزیااا ی

  و1091، کریکیی

 ماادیران  ااراا ضاروربی   اا  سااازمانی واحادیاا  وکاتاار  ،ارزیااا ی مادیران  نصاااربی دامااا  ساازمان اوا رایت   اادن گساترده 

 امداان  مادیران  نصاار   بیات   اه   کاارایی  ارزیاا ی  امار  ادون   ایاژ  کا  و21،ص1092ویکدااران،  تاادقی ی اید  می ببدی 

 دریاادما   ااادا،نیآورا  یدجاا  و  بیدیاادما  اتااالح مجبیر اا  یکاایاره مااایی یاااا میسساا  رتیرن ساات،مدیریت

 اساات ضاارورا کاا  اساات ایااژ میضاایت ایااژ  اا  رااردایتژ دالیاا   ا اااد ازجکراا  ماای کااارایی ا اارایت ودر ن ایاات ورقا اات

 مااسا   ریارا  کاااد و  اا  رناما     آن ارا ررسای  اکاارایی و ن کاارایی   ا ااد و لرا    دا ات   یاید اطاالت    ه  ازکارایی مدیران

از  نا ای  یااا  زیاان  کا   انتصاار دا ات   بایان  کاار مای    اا ایاژ   کا   اسات   ادی ی  ناکارا  نردازند واحدیاا ویدایت اتالح   

  صایر   آن  ا   کا   اسات  از میضایلابی  امار یدای   کاارابر  اید و ایاژ     رساد و در مجکایت   مکداژ  حاداق    ا   کاارایی  لد 

 یااا   اای)  را اا   ییایاد ید کا     ارآن  ساهی  بیق اآ  درایاژ   اسات  نشاده  رردایتا   واتاییی  کاما    ا دیادگاه  مستکر و

 ا ارایت  ج ات   اه   مادیران   ا   را،ویت  از ابکاا   راس  قرارگ ارد و نتااین   مایرد  ررسای   لکردارد  اه     اا ارزیاا ی   مایی

 ییاید  د  ارائ  کارایی

                                                           
3 Moullin, Max ( 2004) 
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 پیشینه تحقیق

یید اااالایان ضااارور  بااادویژ ایگااایا رببااا   اااادا  انااام یاوارائااا  ماااد   و،دررااا،ویت 1093اساااالمی ویکدااااران ی

ر شا ادا، ااای) یااادردو رت لکردااردا وکااارایی میرد ررساای قرارگر اات  لااالوه  اارایژ میاردبیجاا   اا  رسااایت           

،مامیریاات و اارای  می ااای مترباا   ر های اات  اناام یااامی  ایساات ماادنصرقرارگ رد درایژ  راات بیجاا   اا  ایرامااا          

یاااا  یدجاا  اا،میاادودیت ایت ااارا  ی ئاات ماادیره و   کاا  لکردرد اناام یاااا دویتاای رابیاات          بدر  ی،میاادودیت 

باار رقرارمی دیدویاکسا  سااید   ماصایرا رایت رارو  ساا امداران کا  در انام یاااا ی ردویتای یام مه ااارم ر برقای ماای          

وکارومیقه اات   ااید،ازایک ت  ساارایی  رییرداراساات یتابجری  وبیر اا  لکردرد اناام یااا  اید ابیجاا   اا  میاا   کساا       

یاااص  اناام مر اایو انجااا   ااید یک ا ژ ر ااع میاادودیت یاااا نا اای از دااارگ را نساابت یااا وبه اا ژ دق ااآ متغ ریاااا  

 ورودا ویروجی درساجت لکردرد انم ازدیدگاه کارایی ازدیگرندا  قا   بیج  است 

 ااابرک بی ازروش  اابد    و،دربیق ااآ یید ااالایان ارزیااا ی کااارایی  ااه   اناام اقتصااادنییژ   1093میرا  ااان ویکدااارانی

لصاابی وبیر اا  ری شاای داده یا، ابرک اا  ازیاام روش  اابد  لصاابی وبیر اا  ری شاای داده یا اا  لااایان دوروش           

 ااهب   اناام درسااا   یاااا  23نارارامتریاام  ااراا ارزیااا ی کااارایی  ااه   اناام اساات اده کاارده اساات داده یااامر یو  اا     

 گردیده است جکع آورا وم ران کارایی یریم از ه  میاسب  1092و1091

بیر اا  ری شاای و،درراا،ویت یید ااالایان ارزیااا ی کااارایی  اناام یا ااابر  آ دونصااا  اناادازه گ اارا   1091ام ااای ونصااربیی

یمیرد: ااه  مکتازودرجاا  یاام  ااکا  ب رانو، اا  ماصیربهاادی  چااایت انترااا   ااای)      2کااار  امت ااازمتیازن-داده یااا

یاوساااجت کااارایی  اناام یاناا  با اازا هادمااایی  رداا       یاااا ورودا ویروجاای  ااراا بدا اام بیر اا  ری شاای داده      

 ازماصریاا مشترا،ر دویادگ را است اده نکیده اند 

و،دربیق ااآ یید ااالایان بار رریساام یاااا التبااارا ،لکر ااابی ونقاادیاگی  رکااارایی     1091ی اا  دی باااش یاایش س کاو

ردایتا  و ا  ماصیرارزیاا ی کاارایی ورببا       نصا   اندی ایران، ا   ررسای ارببااو کاارایی  وریسام درتااهت  اندادارا ایاران ر        

 ااادا  اناام یا،انترااا  مااد     ااا  وساانس  ااسااایی بار رریساام یاااا التبارا،لکر ااابی ونقاادیاگی  رکااارایی نصااا       

 اندی،ازدورویدردرارامتریاام  امبااااا اقتصااادا ونارارامتریاام  امبااااا    ااا  سااازا ریاضاای اساات اده  ااده اساات درایااژ     

میردماایها  قرارگر تا  اسات کا  یا تا  یااا       1099-1092مها  آماارا را،ویت طای ساا  یااا        انام  هاایان جا  11راستا

بیق اااآ   اااانگرآن اسااات کااا  ارببااااطی مهاادارم اااان ریسااام التباااارا ،لکر ابی،نقااادیاگی وکاااارایی درنصاااا   ااااندی 

ساابی روش وجیدداردو اا  ب اااو  روش رارامتریاام ونارارامتریاام درارزیااا ی کااارایی وربباا   ااادا  اناام یاااو ربرا  ن        

 رارامتریم نسبت    نارارامتریم می رردازد 

و،دررایااان ناماا  یید ااالایان بجریاا  وبیر اا  ماادیریت ریساام ونساابت ک ایاات ساارمای  در اند ااا    1097یا ااکی  اا رآ ادی

ازماصرکااارایی ولکردرداقتصااادکالن،   ماصیرآزمااین  رضاا   یاااا بیق ااآ یید،متغ ریارا اا  دو راات لیاماا  اقتصااادکالن    

 اند ابقساار  ااده وبار رمتغ ریاااا ریساام التبااارا ،ریساام نقد اایندگی ،اناادازه  اناام ،کااارایی لکر ااابی     ووی،گاای یاااا

ریساام  ازار، ااازده دارایاای یااا،نری ر اادبیی دنایای) دایراای ونااری باایر   رنساابت ک ایاات ساارمای  ارزیااا ی  ااد داده یاااا   

نتاین حاتاا  ازآزمااین  رضاا   یاااا ماای  ا ااد 1093-1097ایااژ بیق ااآ  ااام   اناام یاااا  یرساای و را یرساای طاای دوره 

بیق ااآ  ااساات اده داده یاااا بر  قاای نشااان ماای دیاادمتغ ریاا اناادازه ،ریساام  ااازار وکااارایی لکر ااابی  رنساابت ک ایاات    

 .سرمای  بار رمهای دارا دارند
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ا و،دربیق ااآ یید ااالایان کار ردبیر اا  ری شاای داده یااا درارزیااا ی کااارایی نساابی وربباا   اااد 1090گاایدرزا ویکدااارانی

، اا  ایااژ نت جاا  رساا دک   ابیجاا   اا   1 ااه   اناام ر اااه یرسااتان ومقایساا  نتاااین آن  اااروش بصااک ر گ اارا چااادمه اره  

 ااااهب  11 ااااهب   اناااام ر اااااه اسااااتان یرسااااتان بهااااداد 12از اااا ژ 1099اطاللااااا   دساااات آمااااده درسااااا  

کااارایی آن اتاایر   ااهب  ناکارابشاار ) داده  اادک  ربباا   ااادا  ااه  ناکارا ابیجاا   اا  اناادازه    1درتد ااه وو11کااارای

 .استاده  دAPرتیر ت و راا ربب   ادا  ه  کارا ازمد  

و، درماایهاا  یید ااالایان کااارایی  راات  انداادارا درآ ریقاااا جای ی،کااارایی یریااا  وسااید رت  انداادارا   7339ی1انداای 

کار ااای  وبهاادادن روا 1آ ریقاااا جااای ی رامیرد ررساای قاارارداده اساات داده یاااا میرداساات اده  ااام  ساا  ورودا       

ومسااالده یایوام اورردایاات 7وساانرده یااا و1وتااادو  ودویروجاای0وساارمای  یدارایاای وبج  اارا وو 7 صاایر  بکااا  وقاات 

 انام  2 انام  اررو و  2 ده می  ا د درایژ ماایها  ازماد  باا ع مارزا بصااد ی  اراا به ا ژ یردوکاارایی یریاا  وسایددر          

دیدکاا   اند اااا آ ریقاااا جااای ی  ااایرمهای دارا  کیچاام آ ریقاااجای ی اساات اده  ااده اساات نتاین ماایهاا  نشااان ماای   

  بید رشاا ده انااد یک ا ژ یکبسااتگی ضااه س م بتاای  اا ژ کااارایی یریااا     7333-7331کااارایی یریااا  ییدرادر اتاار   

وکااارایی سیدمشااایده  ااده اساات ون ر اند اا  ا  شااتریژ کااارایی یریااا    شااتریژ کااارایی سیدرادا اات  اند ازساایا          

  اا رایت اندازه  انم ککتر ده است دیگرکارایی یریا  یکراه 

 اناام ساااح او  لر اای   91و، امااد  سااازا کااارایی  اند اااا ساااح او  لر اای ، اا   ررساای کااارایی       7339ی2مصااا ی

 انام ساااح او   91 ااسات اده ازدوروش ککای بیر اا  ری شای داده یاو ابد  یاااا لصابی ماای رردازد او ا   ررسای کااارایی       

 شاای داده یاو اابد  یاااا لصاابی ماای رردازد او ااراا برکاا ژ کااارایی  اناام   لر اای  ااساات اده ازدوروش ککاای بیر اا  ری 

ازدوروش بیی اادا یدرایااژ روش  اناام یاادمابی را اا   ااد  مهامراا   ااراا ککاام  اا  میسساا  طاارح ماای کادووواسااا        

 اایدرایژ روش  اند اواسا  گرمایی لکده   ژ سرمای  گتاران ورس اندازکاادگان یستادواست اده می کاد 

و،درمقایاا  یید االایان یاام باتکرروا مااد  ساازا کااارایی  انام یاااا درجا  او  لر اای  ا  ارزیااا ی       7339ی9نایز امروزن،ادوآ

 اناام یاااا بااا  لر اای  ااساات اده ازبدا اام بیر اا  ری شاای داده یارردایتاا  اناادونتاین را انتاااین ای رماتشر ااده درمقایاا   

یی  سااتگی  اا  مااد  بیر اا  ری شاای داده یاااا ومقایساا  کردنااد متغ ریاا ن اااده وسااتانده وماااا ع کااارا7332  مصااا ی ی

  انم لر ی میرداست اده قرارگر ت  است بابیر   نسبی ازکارایی    دست آید 91است اده  ده دارد داده یا راا 

بیر اا  کااارائی لکر ااابی  اند اااا    بجریاا  و در روش بیر اا  ری شاای داده یااا  و درکااار رد7339ی9باای یاا ژ ویکداااران 

 هااایان نکیناا  انترااا  و ااساات اده ازروش بیر اا   7331 ااهب  از اناام یاااا باااییان درسااا  112باااییان ،درایااژ راا،ویت  

ارزیااا ی قرارگر تاا  انااد متغ ریاا    ماایرد ری شاای داده یا،ج اات ارزیااا ی کااارائی لکر ااابی واحاادیاا  اااندی  هااا  ،      

ودرآمااد  ره 2ارا وومقدارساانرده ی ردیااد0ویریااا    ااره7و ااکارکارکاان1میرداساات اده درایااژ بیق ااآ  ااام  چ ارن اااده 

اا ماای  ا ااد نتاین  دساات آمااده نشااان ماای دیادکاا  روا یاار ر تاا  کااارائی بدا داای  اناام یاااا نکیناا  درساااح رااائ ای  

  یده است    %97ومتیس  کارایی آن ادرساح%9/12قراردا ت  ، ایرید  متیس  آن در هب  یاا مرترس 

اناام باااییانی :برک اا  یردوریساام مر اایو  اا  میاا    و،درمقایاا  اا  ااالایان بجریاا  وبیر اا  کااارایی   7339ی13چ اایوچژ

را ااا    اا  وجااید و  ررساای کاارده اساات   اکااارایی  اناام یااا  لکر ااابی را و یااارجی ودایری،را ااا  ریساام التبارا، ااازار 

 مهاادارا م ان ریسم وکارایی ری  رد 
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  اهب  از  102  اره ورا در  بدا دای و ،ر شار ت اا   لایان کارایی یریا  ،مق ام اقتصادا  ا و،دربیق آ یید7339ی11مارگینی

و ارزش ک  مجکیت وام اا و  1است اده  ام   رانشان می دید  متغ ریاا میرد 7333با 1990 اند اا اندونرا در  اتر  سای اا 

و ارزش سارمای   0و ارزش میجایدا یتاادو  و و   7و ق کت ن روا کاار ،  1و ارزش ک  مجکیت اورا    ادار    لایان ستاده و 7

 ایده   %23ن ن اده می  ا اد  نتاین  دست آمده حاکی از آن است ک  متیس  کارایی یریا   راا  رت  ااندی درایاژ دوره    هایا

درتد   یک اا ژ نتااین نشاان مای دیااد کا   اند ااا        10درتد  هد از یران  93و  را ر  ا 1990 -92در دوران قب  از یران ی

دارند ،نسبت     اند اا دویتی کارابر  یده اند  کاارایی مق اام  اایر متیسا      یصیتی و اند ایی ک   ا  اند اا یارجی اربباو 

از ر شار ت اا   1990 -92 یده است    رت  اندادارا انادونرا در اتار      3891و  3892قب  از  یران و هد از  یران    برب   

درتاد کاایت دا ات      1/1  از  یران بدا دی   ره ماد  ده است و یریا  یا  ایر متیس  ر د   ره ورا ک  لیام  بیی د قب

 درتد رس ده است    2/1ک  ایژ روند  هداز یران  دبر  ده و    متیس  

و ، در بیق ااآ یااید  ااالایان ر ااع میاادودیت مااایی و کااارایی سااید: یاام بجریاا  و بیر اا            7339ی17دام و قاایم 

یریاا  و ساید  اند ااا بجاارا یااد       نارارامترا از اند ااا یااد ،  ا   ررسای ارار ر اع میادودیت یااا ماایی روا کاارایی          

و 1 ااهب  ماایرد  ررساای قاارار گر تاا  انااد   در ایااژ  ررساای   10ماای رااردازد    ااراا ایااژ ماصاایر   1997 -7332طاای دوره 

و وا  1ودارای  ااا یااای)  ا  لاایان ن ااده یاااا ورودا و     2و سارمای  و  0وبهاداد ن اروا کاراسااتردا   اده ،    7سانرده یاا ،   

و سااایر درآماادیا  اا  لااایان یروجاای یاااا بیق ااآ درنصاار گر تاا   ااده انااد    0مای  گااتاری ا و و ساار7یااا و مسااالده یااا ، 

 ایده   %13زیار   97 -92نتاین  دست آمده   انگر ساایح راای ژ کاارایی ساید مای  ا اد  اایرا کا  کاارایی ساید در طای             

یاا  یااا تایر  گر تا   اا      اسات   بجریا  و بیر ا  کاارایی ساید اند ا   اانگر ایاژ امار مای  ا اد کا  سا ر زیاادا از یر             

یاااطر برصاا ) نامااساا  ن اااده یااا ماای  ا ااد  یک ااا ژ متیساا  ناکااارایی یریااا   اند اااا یاااد یکاایاره رااای ژ  اایده     

 اق کانااده اساات   زیاارا یااردو کااارایی  ااای  %70ایااژ مقاادار یکاایاره رااای ژ باار از  1997 -7332 ااایرا کاا  در طاای دوره 

 .ییر و  اند ا  ایر قا   قبییی در ساح  االیی قراردا ت  اندین اده مییر و و کارایی برص ) ی ن اده م

و، دربیق ااآ کااارایی بدا داای در اند اااا سااهیدا،کارایی  ااای  اند اااا سااهیدا رامیرد ررساای قاارارداده     7313ی10آسااس

وکاا  ن ااروا  1 اایده اساات ورودا یاااا بیق ااآ  ااام  ساا  ماایرد:    7332-1992وداده یاااا میرداساات اده  ااام  دوره  

ووا  یاااا  اا ژ 0واورا    ااادار7ووا  یاااا مشااتریان1وکاا  ساانرده یاااویروجی  یا ااام : 0ودارائ  اااا را اات7کااارمشااای  

 اا   هاادکارایی  ااای   7332 اااندی ماای  ا ااد نتاین  دساات آمااده حاااکی ازآن اساات کاا   اند اااا سااهیدا ازسااا           

  ر ده است ییدرا  بید رش ده اندک  ایژ امر ام   اند ایی ک   اسرمای  یارجی  های ت می کاادن

و، طای ر،ویشای  ا  طیرنسابی جاامع درمقایا  اا  االایان بجریا  وبیر ا  جاامهی ازارارا  اقاداما              7313ی12سان وچانا  

ریسااام  رکاااارایی  انم: یایدازکشااایریاا درحاااا  ف یرآسااا ا،را ا   ااا ژ ریسااام لکر اااابی ،التباااارا و ازار انااام    

یی  ااه  را راساام دوروش بیر ا  ری شای داده یاوبااا ع    یارادربایرااد اکارایی  اه   انام نکینا   ررساای نکایده کا  کاارا       

 بصاد  مرزا  رآوردنکیده واربباو مهای دارا   ژ ریسم وکارایی رانت ج  می گ رد 

درمقایاا  اا  ااالایان کااارایی درنصااا   انداادارا کشیریاا، ااساات اده ازبیر اا       7313و، درسااا  7313ی11اساات  ژ کااارانی 

 7331بااا1992سااای   اا ژ سااا  یاااا 13کااارایی  اناام یاااا یاارادریاام دوره ری شاای داده یاوبااا ع بصاااد  ماارزا ساااح 
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 ااساات اده ازدومااد  بیر اا  ری اای داده یاوبااا ع بصاااد  ماارزا ساااج ده اساات وا  رضاا   یاااا مرترااس ازایااژ دوروش    

 را راا مقایس  ا مد  یا  ررسی کرده سنس ازیردومد  ج ت  دست آوردن کارایی  انم یااست اده کرده است 

و، درمقایاا  یید ااالایان کااارایی درتاااهت  اااندی ایتای ا، ااساات اده ازروش بیر اا  ری شاای   7311ی12وی اارودا 11دمآنجر اا

 رردایت  اند 7337با7331 انم  ررو ایتای ایی دردوره زمانی 133داده یاو بد  یاا لصبی     ررسی کارایی 

 داای ویریااا  س سااتر  اااندی برک اا   و،دربیر اا  س سااتکاب م کااارایی یاااا برص صاای ،بدا 7311ی19ومابیساام19 یکییامااا

 اناام بجااارا  هااا  دربرک اا  ازسااا  71بیاات  ااره  ااازده نساابت  اا  مق ااام متغ ر ااراا   73 اااروش  اابد  دومرحراا  اا

رردایتااااا  اناااااد روش برکااااا ژ  ررایااااا  ماااااد   ااااابد  اا دومرحرااااا  اا کااااا  بیسااااا     7332باااااا1991

ازبیی اااد، انم یان ااااده یاااارا راا مهر ااای  اااده،می  ا اااد طبآ ایاااژ مد ،درمرحرااا  او   7313درساااا 71 یکییامااااوو ر

ن اااده اا م شااید راا مرحراا  دو     77بیی اادیم سااتانده م اناا  مانادساانرده یا دااارمی گ رندکاا  ایااژ سااتانده م اناا        

 ودرن ایت ستانده ن ایی می گردد 

ازایگییااااا کاااارایی در انااام یااااا چااا ژ طااای      71و، ابیر ااا  کاااارایی چاااادج تی  7317ی72ومااااب یم70اساااک رد

ده اندکاا  چاا  ب اااوبی  اا ژ ایگییاااا کااارایی  اا ژ زیرگااروه یاااا مت اااو  ماااا آ  ایاام مجکیلاا   ،نشااان دا7339بااا1992

و اناام یاااا  72وجیددارد  اایی،ه  اا  ماایردا از اناام یاااا ساا ا  مشااتر    71MEAداده  ررساای  ااده  ااساات اده ازروش  

کاارایی ایاژ دونایت    درچ ژ بیجا  کارده وازطریاآ بسات بجر ای  ررسای کارده اندکا  آیادرایگییااا           79داراا ماید ت ایایتی

 اناام یاار ب اااو  وجیددارد،یاایاداا   قاا  درسااایح کااارایی مت اااو  یسااتاد یک ا ژ  یااد ماای  ااید کاا  ب اااو  یاااا   

قاهاای مبااای  رایاادا  وق یدمت اااو  دوناایت  اناام میردانتصارناادودرری ر ااداکردن رشاات بانی بجر اای  ااراا   شااترایگییاا   

 میردانتصارآن ایستاد 

 اهداف تحقیق  

  ررسی را ا  ریسم  ا ارزیا ی لکردرد در میسس  التبارا نیر -1 

  ررسی را ا   ازدیی  ا ارزیا ی لکردرد در میسس  التبارا نیر -7 

  ررسی را ا  ماایبا  مهی   ا ارزیا ی لکردرد در میسس  التبارا نیر  -0 

 را نیر ررسی را ا  درآمدیاا لکر ابی  ا ارزیا ی لکردرد در میسس  التبا -2 

 مشر) کردن  هب  یاا کارا و ناکارا و ربب   ادا آن ا -1 

                                                           
16 Dimitrious Angelidis 
17 Katerina Lyroudi 
18 Hirofumi Fukuyama 
19 Roman Matousek 
20 Two-Stage Network System 
21 Weber 
22 Intermediate Output 
23 Mette Asmild 
24 Kent Matthews 
25 Multi-Directional 
26 Multi-Directional Effeciency Analysis 
27 Goint Stock Banks 
28 State Owned Banks 
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 فرضیه ها   

  را ا  وجیددارد درمیسس  التبارا نیر   ژ  ای) ریسم  ا ارزیا ی لکردرد -1

  درمیسس  التبارا نیر را ا  وجیددارد   ژ  ای)  ازدیی  ا ارزیا ی لکردرد -7

 در میسس  التبارا نیر را ا  وجیددارد  رد  ژ  ای) درآمدلکر ابی  ا ارزیا ی لکرد -0

 را ا  وجیددارد  در میسس  التبارا نیر   ژ  ای) ماایبا  مهی   ا ارزیا ی لکردرد -2

 روش تحقیق

ی، راا،ویت  ااا یاام  ااساای کک اای انجااا  گر تاا  اساات  در روش ااساای کک اااز ناایت کااار ردا و  ااا روشبیق ااآ حاضاار 

   ید دست آمده،  روت می چ ارچی  م  یمی ک  از مرور اد  ا 

ایااژ بیق ااآ از ج اات یااد  از ناایت بیق قااا  کااار ردا اساات و ازج اات روش اسااتاتا  ازناایت بیق قااا  بیتاا  ی         

ر کایشاای اساات و چااین  اا  اربباااو  اا ژ متغ ریااا و اراار متغ  اار مسااتق   اار وا ساات  اساات از ناایت بیق قااا  لر اای و        

 ا است یکبستگی است و از ج ت طرح بیق آ از نیت رس رویداد

 گیریتعریف جامعه آماری و روش نمونه

و دوره   ا ااد یما میسسا  التباارا نایردر  ا ر کرماان         اهب 72آماارا  داار گر تا   اده در ایاژ بیق اآ  اام          جامه 

در ایااژ ماایهاا   اادی   ایاداا  از داده یاااا و آمااار  ااه     در نصاار گر تاا   ااده اساات1090-1093زمااانی ماایرد  ررساای 

 میسس  التبارا نیر است اده  ده است یتا  اقد نکین  گ را می  ا د   

 های تحقیق و کاربرد آنهاهای گردآوری دادهروش

یام  ا تادا    ه اسات اا اسات اده  اد  آورا اطاللاا  مایرد ن ااز در  رات اد  اا  را،ویت از روش کتا رانا           ماصایر جکاع  

اا در یصایص اد  اا  میضایت رردایتا   اده، سانس  اا بیجا   ا  ایادا  بیر ا   اا بیجا   ا  داده یااا                ماایه  کتا ران 

یاا و راساب  ا  سا،اال ، اطاللاا  الز  از تایر  یااا         ا د،  یاتا ج ات اساتاباو و آزماین  رضا       میسس  التبارا نیرمی

 آورا  ده است مایی  ه  ایژ ن ادمایی جکع

 و تحلیل اطالعاتروش تجزیه 

اساات  در قسااکت بیتاا س بشااد    ااده یااا یااا و بیر اا  دادهدو قسااکت لکااده بیتاا س دادهیااا ازبجریاا  و بیر اا  داده

 امرکار  ایااا بیتا  یی  اا اسات اده از  اای) یاا      یا    بیتا س متغ ریااا را،ویت بیسا  بیزیاع  راوانای و آمااره       داده

 اد  در   ییایاد   یاا و سایاال  بیق اآ رردایتا     ا   ررسای  رضا      یاا در قساکت بیر ا  داده   و یورراکاادگ  او  ای) یا

از آنجااایی کاا  داده یاااا مر اایو  اا   ااای) ریسم، ااای)  ازدیی، ااای)      ایااژ قسااکت  ااراا  ررساای  رضاا ا     

 ااهب  و در طای چ ااار ساا  میجااید مای  ا ااد     72درآمادیاا لکر ابی، ااای) ماایباا  مهاای  و ارزیاا ی لکرداارد  اراا     

آزماین نرماا   ایدن کرکایگرو  اساک رنی       از   اراا بشار ) نایت ماد  اسات اده  اده اسات سانس        ی کر   Fا تدا آزمین 

 ااراا  ررساای نرمااا   اایدن داده یااا و در ن ایاات  ااا اساات اده از آزمااین یکبسااتگی کااادا  و اساان رمژ  رضاا ا  ماایرد      

ده  اد و سااح مهاای دارا    اسات ا  77ویراسات  spssا ارار   یاا از نار      اراا بجریا  و بیر ا  داده    ررسی قارار گر تا  اناد   
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یک ااا ژ  ااراا  اا  دساات آوردن و ربباا   ااادا کااارایی  ااه  میسساا  التبااارا ناایر از روش   در نصاار گر تاا   ااد  31/3

 است اده  ده است  79بیت س ستر لام  دامDeapبیر   ری شی داده یا در نر  ا رار 

 یافته ها

 یا دارد وجید مقاطعدر  نایکگای اتاالح    یا  ردا ب او  ک   ید مشر)  اید ا تدا  ده مارح برک بی یاا داده در رت

    و کرد انبا ت  یر را روا آمارا یاا داده م بایست برک ژ ایژ  راا و یستاد؟ یکگژ یر  ا یا مقاع ایاد 

در ایژ آزمین در  ره ت ر اگر آماره آزمین در ناح    یرانی ؟ است مااس  دیتا ران  روش یا داد انجا  را  رآوردOLSروش

 یاا داده  یدن دیتا ران یمقاطع   ژ نایکگای  روجید مبتای آن مقا    رض   ا د  31/3کیچدتر از probقرار گ رد یا 

 .م شید رتیر ت وآمارا

 

 

 لیمر Fآزمون نتایج

  آزمین آماره ساح احتکا 

11/3 11/2 Cross-section F 

71/3 72/1 Cross-section Chi square 

 1جدو  

 

از روش یاا مهکی  است اده کرد و ن ازا    کار رد   ایست میمااس   برک ژ  راابیان گ ت ک   ا بیج     نتاین جدو  می

روش را  دیتا ن ست   اا رایژ  راا آزمین  رض ا  از روش یکبستگی است اده  ده است  حا   راا بشر ) نیت آزمین 

 یکبستگی  اید مشر)  ید ک  داد یا نرما  یستاد یا ی ر؟ 

 بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق

یم  03اسک رنی -ی  رض   یاا بیق آ  اید نرما   یدن متغ ر یاا بیق آ بیس  آزمین کییکیگرو در ا تدا قب  از  ررس

 نکین  اا  ررسی  ید   رض   یاا ایژ آزمین    تیر  زیر می  ا اد:

 متغ ر میرد  ررسی بیزیع نرما  دارد : 

 متغ ر میرد  ررسی بیزیع نرما  ندارد : 

 

 

 

 

  

                                                           
29 DOS 
30.Kolmogorov-Smirnov 
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 ای برای متغیرهای تحقیقاسمیرنوف یک نمونه -آزمون کولموگوروف

درآمد   

 لکر ابی

ماایبا  

 مهی 

 ای) 

 ریسم

 ای) 

  ازدیی

 لکردرد

 108 108 108 108 108 بهداد

 20454 0.0374 8470.2 5351.4 20484 م انگ ژ 

 28517 0.02706 6500.25 5818.02 20024.8 انیرا  مه ار 

  شتریژ 

 ایتال 

 

 

 0.191 0.207 0.148 0.179 0.166 مارآ

 0.191 0.207 0.147 0.162 0.166 م بت

- 0.095- 0.148- 0.179- 0.163- ما ی

0.178 

 1.985 2.15 1.537 1.86 1.727 آماره کییکیگرو  اسک رنس

 0.001 0 0.018 0.002 0.005 مهای دارا دو طر  

 7جدو  

 31/3اا، ک  مقدار ساح مهای دارا  راا بکا  متغ ریاا بیق آ از اسک رنی  یم نکین  -طبآ نتاین آزمین کییکیگیرو 

درتد اطک اان یدر ساح مهای  91/3ککتر  ده است یتا  ره نرما   یدن  راا بکا  متغ ریاا ر،ویت رد می  ید  یهای  ا 

 یاا اتری بیق آ رد می  ید  و  رض   نرما   یدن  راا اک ر متغ ر31/3دارا 

حا   ا بیج     ایاد   ره نرما   یدن  راا بقریبا یک  متغ ریاا بیق آ رد  د  راا  ررسی  رض ا  بیق آ از آزمین یاا 

 یکبستگی اسن رمژ و کادا  است اده می  ید 
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 بررسی فرضیه اول

   ژ  ای) ریسم  اارزیا ی لکردردرا ا  وجیددارد 

                                                      

 آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن برای فرضیه اول

 ای)    

 ریسم

 لکردرد

 **550. 1 ضری  یکبستگی  ای) ریسم آزمین کادا 

 0 . مهای دارا دو طر   

 108 108 بهداد 

 1 **550. ضری  یکبستگی لکردرد

طر  مهای دارا دو    0 . 

 108 108 بهداد 

 **712. 1 ضری  یکبستگی  ای) ریسم آزمین اسن رمژ

 0 . مهای دارا دو طر   

 108 108 بهداد 

 1 **712. ضری  یکبستگی لکردرد

 . 0 مهای دارا دو طر   

 108 108 بهداد 

 0جدو  

 

است ک  در ساح  38113 ر اسام آزمین کادا    ر اسام نتاین، ضری  یکبستگی   ژ دو متغ ر  ای) ریسم و لکردرد

درتد  133است ک  در ساح  38217درتد مهای دار می  ا د  یک ا ژ ایژ ضری   ر اسام آزمین اسن رمژ مهاد   133

 مهای دار می  ا د   اا ر ایژ  رض   او  مبای  ر وجید را ا    ژ  ای) ریسم  اارزیا ی لکردرد بای د می گردد 
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 دوم تحقیق بررسی فرضیه

  را ا  وجیددارد  ژ  ای)  ازدیی  ا ارزیا ی لکردرد

 آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن برای فرضیه دوم

 ای)  لکردرد   

  ازدیی

 آزمین کادا 

 

 

 

 

 

 0.12 1 ضری  یکبستگی لکردرد

 0.068 . مهای دارا دو طر   

 108 108 بهداد 

 1 0.12 ضری  یکبستگی  ای)  ازدیی

 . 0.068 مهای دارا دو طر   

 108 108 بهداد 

 آزمین اسن رمژ

 

 

 

 

 

 0.161 1 ضری  یکبستگی لکردرد

 0.096 . مهای دارا دو طر   

 108 108 بهداد 

 1 0.161 ضری  یکبستگی  ای)  ازدیی

 . 0.096 مهای دارا دو طر   

 108 108 بهداد 

 2جدو  

 

 93است ک  در ساح  3817 ر اسام نتاین، ضری  یکبستگی   ژ دو متغ ر  ای)  ازدیی و لکردرد  ر اسام آزمین کادا  

درتد مهای دار  93است ک  در ساح  38111درتد مهای دار می  ا د  یک ا ژ ایژ ضری   ر اسام آزمین اسن رمژ مهاد  

  اارزیا ی لکردرد بای د می گردد  ای)  ازدیی   ژ می  ا د   اا ر ایژ  رض   دو  مبای  ر وجید را ا  

 بررسی فرضیه سوم تحقیق

 را ا  وجیددارد    ژ  ای) درآمدلکر ابی  ا ارزیا ی لکردرد
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 آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن برای فرضیه سوم

 درآمد لکر ابی لکردرد   

آزمین 

 کادا 

 

 

 

 

 

یضری  یکبستگ لکردرد  1 3.219** 

دو  مهای دارا 

 طر  

. 0.001 

 108 108 بهداد 

درآمد 

 لکر ابی

یضری  یکبستگ  .219** 1 

مهای دارا دو  

 طر  

0.001 . 

 108 108 بهداد 

آزمین 

 اسن رمژ

 

 

 

 

 

یضری  یکبستگ لکردرد  1 .352** 

مهای دارا دو  

 طر  

. 0 

 108 108 بهداد 

درآمد 

 لکر ابی

یضری  یکبستگ  3.352** 1 

دارا دو مهای  

 طر  

0 . 

 108 108 بهداد 

 1جدو  
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است ک  در ساح  38719 ر اسام نتاین، ضری  یکبستگی   ژ دو متغ ر  ای)  ازدیی و لکردرد  ر اسام آزمین کادا  

درتد  133است ک  در ساح  38017درتد مهای دار می  ا د  یک ا ژ ایژ ضری   ر اسام آزمین اسن رمژ مهاد   99

  اارزیا ی لکردرد بای د می گردد درآمد لکر ابی     ژ مهای دار می  ا د   اا ر ایژ  رض   سی  مبای  ر وجید را ا

 

 بررسی فرضیه چهارم تحقیق

   ژ  ای) ماایبا  مهی   ا ارزیا ی لکردردرا ا  وجیددارد 

 آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن برای فرضیه چهارم

 ماایبا  مهی  لکردرد   

 آزمین کادا 

 

 

 

 

 

 0.133- 1 ضری  یکبستگی لکردرد

دارا دو طر   مهای   . 0.312 

 108 108 بهداد 

- ضری  یکبستگی ماایبا  مهی 

0.033 

1 

 . 0.312 مهای دارا دو طر   

 108 108 بهداد 

 آزمین اسن رمژ

 

 

 

 

 

 0.037- 1 ضری  یکبستگی لکردرد

 0.316 . مهای دارا دو طر   

 108 108 بهداد 

- ضری  یکبستگی ماایبا  مهی 

0.137 

1 

 . 0.316 مهای دارا دو طر   

 108 108 بهداد 

 1جدو            
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است ک  در  -38100 ر اسام نتاین، ضری  یکبستگی   ژ دو متغ ر  ای) ماایبا  مهی  و لکردرد  ر اسام آزمین کادا  

 91است ک  در ساح  -38102درتد مهای دار می  ا د  یک ا ژ ایژ ضری   ر اسام آزمین اسن رمژ مهاد   91ساح 

 ا ارزیا ی لکردرد بای د می ماایبا  مهی  ای  ر وجید را ا    ژ درتد مهای دار می  ا د   اا ر ایژ  رض   چ ار  بیق آ مب

 گردد 

 بررسی کارایی شعب

   ماصیر ارزیا ی کارایی  ه  در ایژ ماایه ، از روش بیر   ری شی داده یا است اده  ده است  در ایژ روش ک  یم مد  

 رنام  ریرا ریاضی می  ا د، ا تدا یم ری ت از داده یاا مر یو     ه  کارا بشد   می  ید و سنس کارایی سایر  ه   ر 

بیت س ستر Deapیه   راا انجا  روش بیر   ری شی داده یا از نر  ا رار اسام  ه  کارا ساج ده می  ید  در ایژ ماا

 است اده  ده است  01لام  دام

 و  ا  ازده متغ ر نسبت    مق ام میرد است اده قرار گر ت  است  07یک ا ژ، مد  بیر   ری شی ستاده گرا

 

 0931کارایی شعب در سال 

 کارایی  ه 

1 1 

2 1 

3 0.936 

4 0.888 

5 0.948 

6 0.957 

7 0.958 

8 0.975 

9 1 

10 1 

11 1 

                                                           
31 -DOS 
32-Output orientated DEA 
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12 0.91 

13 0.987 

14 1 

15 0.793 

16 0.867 

17 1 

18 1 

19 0.525 

20 0.941 

21 0.939 

22 1 

23 1 

24 1 

25 1 

26 0.97 

27 0.975 

 0.947 م انگ ژ

 2جدو                                                                          

 

 هب   یده است و م انگ ژ  72ناکارابریژ  هب  در   ژ  171/3 ا  19 ا بیج     نتاین    دست آمده، مشر) است ک  واحد 

 یده است  یکانایر ک  مشر)  1093می  ا د ک  نشاندیاده کارایی  االا  ه  در سا   922/3کارایی  ه  ن ر  را ر  ا 

داراا کاریی واحد می  ا اد و ن از است  راا ربب   ادا آن یا از روش یاا دیگرا است اده  ید   دیژ  است  ریی از  ه 

ماصیر  راا ربب   ادا  هبی ک  کارایی واحد دارند از روش س  مرحر  اا زیر است اده ییاید  د  دیژ تیر  ک  اگر در 

 ست و در ی ر ایژ تیر  وارد مرحر  دو و یا س  ییای ر  د مرحر  او   هب  کارا مشر) گردید ن ازا    دو مرحر   هد ن 
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ربب   ادا  ه   ا کارایی واحد  ر اسام بهداد د هابی ک     لایان مرجع  راا سایر  هبی ک  کارایی ککتر از واحد  -1

 دارند، قرار گر ت  اند 

 ه  قرار گر ت  اند، کس   ربب   ادا  ه   ا کارایی واحد  ر اسام مجکیت وزنی ک     لایان مرجع  راا سایر -7

 کرده اند 

 ربب   ادا  ه   ا کارایی واحد  ر اسام م انگ ژ یروجی یا                                                  -0

در  12و  12، 13، 7در مرحر  دو  و  ه   19و  11در مرحر  او ،  ه   71و  72، 70، 77، 9، 1 ر اسام نتاین،  ه  

، 9، 71، 72، 77، 1   برب   لبار  ییاید  ید از:  1093 ادا  دند   ر ایژ اسام کارابریژ  ه  در سا   مرحر  سی  ربب 

  19و  11، 11، 2، 17، 0، 71، 73، 1، 1، 2، 71، 72،  9، 12،10، 13،  12، 7، 19، 11، 70

 

 0930کارایی شعب در سال 

 کارایی  ه 

1 1 

2 1 

3 1 

4 0.977 

5 0.968 

6 1 

7 1 

8 0.988 

9 1 

10 0.856 

11 0.968 

12 1 

13 1 
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14 1 

15 0.978 

16 0.995 

17 1 

18 0.685 

19 1 

20 1 

21 0.94 

22 1 

23 1 

24 1 

25 1 

26 0.985 

27 1 

 0.976 م انگ ژ

 9جدو                                                                           

 هب   یده است و م انگ ژ  72ناکارابریژ  هب  در   ژ  191/3 ا  19نتاین    دست آمده، مشر) است ک  واحد   ا بیج    

  یده است  1091می  ا د ک  نشاندیاده کارایی  االا  ه  در سا   921/3کارایی  ه  ن ر  را ر  ا 

 ده است  راا ربب   ادا  ه   ا کارایی واحد از یکان روش س  مرحر  اا است اده  

 71، 73، 9، 1در مرحر  دو  و ه    70و  77، 17،10،12،12،19، 2، 7، 1در مرحر  او ،  ه   72و  0 ر ایژ اسام،  ه  

، 12، 7، 72، 1، 12، 19، 0   برب   لبارباد از:  1091در مرحر  سی  ربب   ادا  دند   ر ایژ اسام  ه  کارا در سا   72و 

  19و  13، 71، 1، 11، 2، 11، 71، 1، 11، 71، 9، 72، 1، 73، 10، 70، 77، 17، 2
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 0931کارایی شعب در سال 

 

 کارایی  ه 

1 1 

2 1 

3 1 

4 0.96 

5 0.781 

6 1 

7 1 

8 0.971 

9 0.807 

10 1 

11 0.745 

12 0.728 

13 0.786 

14 0.815 

15 0.845 

16 0.827 

17 1 

18 0.699 

19 1 

20 0.845 
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21 0.769 

22 0.742 

23 0.77 

24 0.769 

25 0.738 

26 0.761 

27 0.703 

 0.854 م انگ ژ

 9جدو 

 هب   یده است و م انگ ژ  72ناکارابریژ  هب  در   ژ  199/3 ا  19 ا بیج     نتاین    دست آمده، مشر) است ک  واحد 

  یده است  1097 ه  در سا  می  ا د ک  نشان دیاده کارایی نسبتا یی   912/3کارایی  ه  ن ر  را ر  ا 

  راا ربب   ادا  ه   ا کارایی واحد از یکان روش س  مرحر  اا است اده  ده است 

در مرحر  دو  ربب   ادا  دند  و ی چ  هب   2و  17در مرحر  او  و  ه   19و  12و  13و  1و 0و  1 ر ایژ اسام،  ه  

، 2، 19، 13، 0، 1، 12   برب   لبارباد از:  1097اا  راا ربب   ادا وارد مرحر  سی  نشد   ر ایژ اسام  ه  کارا در سا  

7 ،1 ،9 ،2 ،73 ،11 ،11 ،12 ،9 ،10 ،1 ،70 ،77،72 ،71 ،11 ،77 ،71 ،17 ،72 ،19  

 0939کارایی شعب در سال 

 کارایی  ه 

1 1 

2 0.893 

3 1 

4 1 

5 0.87 

6 1 

7 1 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

8 0.989 

9 1 

10 1 

11 1 

12 0.849 

13 1 

14 0.978 

15 0.875 

16 0.919 

17 1 

18 0.77 

19 1 

20 0.921 

21 0.826 

22 1 

23 0.925 

24 1 

25 0.985 

26 0.904 

27 0.948 

 0.95 م انگ ژ

 13جدو 

 هب   یده است و م انگ ژ  72ناکارابریژ  هب  در   ژ  22/3 ا  19 ا بیج     نتاین    دست آمده، مشر) است ک  واحد 

  یده است  1090می  ا د ک  نشاندیاده کارایی  االا  ه  در سا   91/3کارایی  ه  ن ر  را ر  ا 
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       راا ربب   ادا  ه   ا کارایی واحد از یکان روش س  مرحر  اا است اده  ده است                                                    

 72و  10در مرحر  دو  و  ه   77و  13و 2و  1و  2و  0در مرحر  او  و  ه   19و  12و  11و 9و  1 ر ایژ اسام،  ه  

    برب   لبارباد از: 1097ادا  دند   ر ایژ اسام  ه  کارا در سا  در مرحر  سی  ربب   

9 ،19 ،12 ،11 ،2 ،1 ،2 ،0 ،13 ،77 ،1 ،72 ،10 ،9 ،71 ،12 ،72 ،70 ،73 ،11 ،71 ،7 ،11 ،1 ،17 ،71 ،19  

 بحث ونتیجه گیری 

را ا    ه  میسس  التبارا نیرلکردرد  ارزیا ی ا  ای) یاا مایی ژ   نتاین    دست آمده از ایژ بیق آ نشان می دید ک 

 وجید دارد 

 شعب موسسه اعتباری نور)مطالعه موردی استان کرمان(عملکرد ارزیابیبا شاخص ریسک نیبدر تبیین فرضیه اول پژوهش)

 ر اسام نتاین، ضری  یکبستگی   ژ دو متغ ر  ای) ریسام و لکردارد  ار اساام      دا ت،   ان بیان می ورابطه وجود دارد

درتد مهای دار می  ا د  یک ا ژ ایژ ضری   ر اسام آزمین اسان رمژ مهااد     133است ک  در ساح  38113آزمین کادا  

درتد مهای دار می  ا د   اا ر ایژ  رضا   او  مباای  ار وجاید را اا   ا ژ  اای) ریسام          133است ک  در ساح  38217

،ویت می بیان گ ت ک  ر،ویت حاضر اایژ نت جا  کا  ریسام     اارزیا ی لکردرد بای د می گردد ورس ازمشر)  دن نتاین ر

 رکارایی وارزیا ی لکردرد ه  میسس  التبارا قرکروبیق آ میررمی  ا دیتاایژ ر،ویت ازییاش اربباو  ا ژ ریسام وکاارایی    

م ر  و  ژ می داردک    ژ ریسم یاا7313وچان یان ووس7339و،چ یوچژی7339مشا   بیق قا  راس رامی وارزیا ی لکردرد

  انددارا وکارایی وارزیا ی لکردردمیسس  التبارا را ا  مهاادارا وجیددارد 
 ار   می بیان   ان دا ات،  (وجود دارد یدار یکرد رابطه معنشاخص بازدهی وارزیابی عمل ینبدر تبیین فرضیه دوم پژوهش )

 93اسات کا  در سااح     3817و لکردرد  ر اسام آزمین کاادا    ی ای)  ازدی  ردو متغ  ژ  ییکبستگ ی ضر ین،اسام نتا

دار  یدرتد مهاا  93است ک  در ساح  38111مهاد    رمژ ر اسام آزمین اسن ی ضر یژا  ژ ا د  یک ا یدار م یدرتد مها

 گردد  یم ی دلکردرد با یا ی اارز ی ای)  ازدی   ژ ر وجید را ا   یدو  مبا    رض یژ ا د   اا ر ا یم

  ژ  ییکبستگ ی ضر ین، ر اسام نتا (عملکرد رابطه وجوددارد یابیبا ارز یاتیشاخص درآمدعمل ینبتبیین فرضیه سوم)در 

  ژ ا اد  یک اا   یدار م یدرتد مها 99است ک  در ساح  38719و لکردرد  ر اسام آزمین کادا   ی ای)  ازدی  ردو متغ

سای       رضا  یاژ  ا د   ااا ر ا  یدار م یدرتد مها 133در ساح  است ک  38017مهاد    رمژ ر اسام آزمین اسن ی ضر یژا

 گردد  یم ی دلکردرد با یا ی اارز  ابیدرآمد لکر  ژ    ر وجید را ا یمبا

 ی ضار  ین، ار اساام نتاا    (عملکردرابطاه وجاوددارد   یاابی شااخص مطالباات معاوا باا ارز     ینبدر تبیین فرضیه چهاارم) 

 91اسات کاا  در ساااح   -38100 ااای) ماایباا  مهاای  و لکرداارد  ار اسااام آزماین کااادا       ار دو متغ  ژ اا ییکبساتگ 

 91اساات کاا  در ساااح  -38102مهاااد    رمژ اار اسااام آزمااین اساان ی ضاار یااژا  ژ ا ااد  یک ااا یدار ماا یدرتااد مهااا

 یااا یماایبااا  مهاای   ااا ارز  ژ اار وجااید را ااا   اا ااایمب  ااآچ ااار  بیق    رضاا یااژ ا ااد   اااا ر ا یدار ماا یدرتااد مهااا

 گردد  یم ی دلکردرد با

 پیشنهادها

  راسام نتاین  دست آمده از ایژ بیق آ ر شا اد یایی     رح زیر ارائ  می گردد 
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 الف( پیشنهادهای کاربردی

 :پیشنهاد می شود

روش یاا میجیدارزیا ی وساجت واحدیاا مایی وربب   ادا  ه  ک  درساح  انم یاومیسسا  التباارا متاداو     (1

تیر  دوره اا انجا  می  ید،داراا کاستی یایی است ک  نکی بیاندارزیا ی کارایی  ه  را ا  گینا  مارای ی انجاا      است و   

 دید  

اسام ربب   ادا وارزیا ی کارایی،مقایس  دستاورد های ت مایی  ه   ایددیگراست و ابیج     بایت  های ت میسسا   (2

یکرمان،درروش یاا کاینی،برک   رارامتریاا  ای)  های ت یاا  اه   و انم یاونبیدامدان مقایس  چادنیت ستانده    طیر

  ااست اده ازضری  یایی    ماصیردست ا ی    یم  ای) درییرمقایس  امرا اجتاا  رتیراست 

دریریم از اند ا ومیسسا  سرررستی یایی وجیدداردک  داراا کارایی  االیی یساتاد  اایگیقراردادن ایاژ سرررساتی     (3

 ارایی رای ژ سایرآن اکاست یامی بیان ازک

را ا  ا درآمدوکارایی م بت  رآورد ده است یتابیسه  ا  رنام  یاا جت  مشترا واست اده ازبکاا  فر  ات یااا     (4

 نصرقرارگ رد  مدد سرررستی یا   ماصیرا رایت حجر ارائ  ا یدما ییر چین جت  سنرده وارائ  ا بس  ال و ای

 ب(  توصیه به دیگر پژوهشگران

ارزیاا ی لکردرد اه  میسسا  التباارا      اا    ای) یااا ماایی را   ژ را ا   وارزیا ی  ی ررس ا بیج     ایژ ک  ر،ویت  ی   

میققان دیگر در تیر   وازماصر ای) یاا مایی   یده است ،بیت   می  ید ک  دانشجییان وکرماننیریماایه  میردا  ه  

 بکای  بیق قا  زیر را انجا  دیاد:

 ارزیا ی لکردرد ه   ااست اده از ای) یاا ی رمایی ربب   ادا-1

 ببب ژ اررا  ریسم  رکارایی  انم یا ااست اده از بیر   ری شی داده یا-7

 ارزیا ی کارایی دون ادمایی یصیتی ودویتی  ااست اده از ای) یاا مایی-0

 نترا  مدیران  ربر طراحی مد  ارزیا ی لکردردمدیران  ه   ابدا م بیر   ری شی داده یا   ماصیرا-2

  ررسی در ازه زمانی طیالنی بر راا دقت   شتر -1

 

 منابع فارسی:

یمیرد: ه  مکتازودرج  یم  کا  DEA-BSCو،ارزیا ی کارایی  انم یا ابر  آ دونصا  اندازه گ را1091ام ای، ز  نصربی،  ی -1

  11-1ت ی   http://MarketingArticle.irب رانو، انم مقاال   ازاریا ی،

-و،بار رریسم یاا التبارا،لکر اابی ونقادیاگی  رکاارایی نصاا   ااندی ایران، صاراام  لرکای       1093ییش س کا،ر     دی باش،   ی -7

  91-19،ت ی  1091،زمستان2، کاره12ر،ویشی  رنام  ریرا و یدج ،سا  

 مجر  لرکی ر،ویشی بیق قا  حساا دارا  "یا ررسی اربباو لیام  کالن اقتصادا وریسم التبارا  انم "و1091 هرا،ص نادرا،  ی-0

 ه  انردیر  روحسا رسی انجکژ حسا دارا ایران،سا  چ ار ، کا

ارزیااا ی لکردرد اناام مراات  ااساات اده  "و،رایااان ناماا  کار ااساای ار ددانشااگاه آزاداسااالمی واحدسااااد ،  1099 اا ا ای اای،  ی-2

 1099مرای ،با ستان ماایه  میردا  ه   انم مرت   رستان EFQMازمد 

 و 77،ص21،سا 121ومدی اا ارزیا ی لکردردسازمانی،مایاام  بد  ر کاره1091کریکی،  ی-1

وارزیا ی کارایی  ه   انم اقتصادنییژ  ابرک بی ازروش  بد  لصبی وبیر   ری شی 1029میرا  ان ،م سالتی م تدا،ص یادا،ت ی-1

  2791-7711  ارا09-79و،ص ص 01یر اری2  یشتر، کاره داده یا مجر  بیق آ درلکر ا  وکار ردیاا آن،سا
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وکار ردبیر   ری شی داده یادرارزیا ی کارایی نسبی وربب   ادا  ه   انم 1090مهصکی گیدرزا ،  جا رانصارا،  مهرر،آ  د با،   ی -2

سااا  -ایاادارو، صاا  ناماا  راا،ویت یاااا اقتصادایر دوبیسااه  ر   TOPSISر اااه اسااتان یرسااتان ومقایساا  نتاااین آن  اااروش     

  171-111،ت یا 1090چ اردیر،  ار

 و،مدیریت استراب،یم ماا ع انسانی وروا   کار،ب ران،انتشارا  م ر 1091م رسناسی،ن ی-9

 کادرایان ناما    "بجری  وبیر   مدیریت ریسم ونسبت ک ایت سرمای  در انم یاازماصرکارایی ولکردرداقتصادکالن"یا کی   رآ اد،ز -9

  انددارا  انم مرکرا جک یرا اسالمی ایران  میسس  لایی 7111
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