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مبادالت مالي  شامل شعب بزرگ از لحاظ  كه،اول  گروهشود مشاهده مي. است
گروه به  كمتري نسبت )بازدهي متغير به مقياس( مدت  كوتاهكارايي داراي ،است
 كارايياز لحاظ مورد بررسي  مديريتي، شعب كاراييبودن  رغم باال به. استدوم 
 داراي بازدهي فزاينده به اكثريت شعب. اس در وضعيت مناسبي قرار ندارندمقي

  .ندهستمقياس 
  

  مقدمه

سسات مالي و ؤ، نقش و اهميت نظام مالي و بازار پول و سرمايه، و به تبع آن م سومةهزاردر 
  كه توسعه  است، به طوريمشهوداعتباري به عنوان ابزار رشد و توسعه اقتصادي كشورها كامالً 

   .نيستپذير   امكان، عمالًپايدار بدون رشد و توسعه بازارهاي مالياقتصادي 
 وظايف مهمي را در اقتصاد به عهده دارند ، نهادهاي ماليترين مهمها به عنوان يكي از  بانك

. است... ريانات پرداخت، تخصيص اعتبارات وگري و تسهيل ج واسطهها،  سپردهكه شامل تجهيز 
يافته  كه داراي بازارهاي مالي توسعه گذار،  حال و اقتصادهاي در يافته  توسعه كمتر در كشورهاي

 ارائهتوانند با  گري مالي بوده و مي ها عموماً تنها نهادهايي هستند كه قادر به واسطه د، بانكيستنن
 ،از اين رو. گذاري كمك كنند سرمايه) خطر( به كاهش ريسك  اعتباريهاي گوناگون روش

هاي  بتي كه  بانك به همان نسزيرا نظام بانكي هميشه مورد توجه بوده است، راييكا سالمت و
 نيز د، ناسالم بودن و عملكرد بد آنهاتوانند در رشد و توسعه اقتصادي مؤثر باشن كارا و سالم مي

  .هاي مالي و اقتصادي شود تواند باعث ايجاد بحران مي
كه عالوه بر واسطه وجوه بودن در  ايند، چرانم ها نقش مهمي ايفا مي در كشور ما نيز بانك

مدت و  هاي ميان مين مالي برنامهأكافي بازار سرمايه نقش اساسي در تنادليل توسعه ه بازار پول، ب
هاي  بردن استانداردهاي مالي و اهميت بانك با توجه به باال. دارندبلندمدت اقتصادي كشور 

ضرورت ها  دقيق براي ارزيابي عملكرد بانككارگيري معيارهاي  تجاري و تخصصي كشور، به
 از ايجاد خدمات مختلفهر بانك در  كه توانايي ،است كارايييكي از اين معيارها، . دباي مي

 اكنون هم. كند ميگيري  اندازهقايسه با سطح استاندارد مشخص،  در م، راهايي معين نهاده
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 بدين نمايند تا اي خود تالش مي واحدهكاراييزايش ت مالي در سطح جهان، در جهت افمؤسسا
 ضمن استفاده از مزاياي رقابتي ناشي از كاهش بهاي خدمات، با استفاده از منابع كمياب وسيله،

از جمله اهدف اين تحقيق، موارد، اين با عنايت به  .موجبات افزايش سودآوري خود را فراهم آورند
،  متغير به مقياس وبازده ثابتوض  فني و مقياس شعب تحت فركاراييعالوه بر بررسي وضعيت 

هاي مازاد و  ها و ستاده تعيين نهاده،  طي زمان شعب نمونهكاراييبررسي روند تغييرات توان به  مي
؛ ستسخگويي به آنها اساسي كه اين پژوهش در صدد پاهاي پرسش .اشاره نمود... كمكي شعب و

   :از عبارتند
  ؟است به چه ميزان زده ثابت و متغير به مقياست بادر حاالبررسي  شعب مورد كاراييميزان 

   است؟يافته فني شعب طي زمان افزايش كاراييآيا ميزان 
بر ساير تحقيقات انجام شده در ، كارايي، پس از بيان و تعريف مفاهيم موضوعبنا به اهميت 

  ورد،دالي ها، نگاهي اجما داده  پوششيها با استفاده از روش تحليل   بانككارايي ارزيابي ةزمين
هاي   روشخي برضمن بياندر ادامه . كند ميتشريح ورد استفاده در اين تحقيق را م الگوي سپس

 ارائهاين پژوهش ) شناسي روش(ولوژي دمت، مداشعب ناكارگوهاي مرجع براي نوين تعيين ال
نك فني شعب با كارايي آمده از ارزيابي به دستبه تحليل نتايج در بخش چهارم نيز، . شود مي

يي در جهت بهبود عملكرد شعب اه در بخش پاياني اين تحقيق نيز پيشنهاد وپردازيم ميمسكن 
  .  شود مي ارائه مدناكارا

  
   تحقيق ةو پيشينمباني نظري . 1

آغاز شد و  و كوپمنس وها و مطالعات دبر  بررسيبايي به صورت مدون و نظام يافته امباحث كار
 1977هاي  گيري آن در سال  ولي امكان عملي اندازهافت ادامه ي1957در سال  1توسط فارل

طبق تعريف . فراهم شد) DEA 3ريزي خطي روش برنامه (1978و SFA)2 2روش اقتصادسنجي(
                                                 
1. Debreu (1951), Copmans (1951), Farrell (1957)  
2. Stochastic Frontier Approach 
3. Data Envelopment Analysis 
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واحد يك توانايي ست از  اعبارتآيد،   مي دستبه فني و تخصيصي كاراييضرب  كه از حاصل
  .ها سطح نهاده  آوردن حداكثر سود ممكن با توجه به قيمت وبه دستاقتصادي در 

تحليل نسبت و .  منوط به تعريف و مقايسه با حد استاندارد مشخص استكاراييتشخيص 
وش تحليل نسبت در ر. ندهست واحدهاي بانكي كاراييراي تعيين بعمده دو روش حليل مرزي، ت

، و مقايسه اين ... و ROIROA،ها همانند هاي مالي بانك سري شاخص با محاسبه يك
هاي مورد بررسي   بانككاراييهاي استاندارد در صنعت بانكداري، در مورد  ا شاخصها ب نسبت

توان  ي نميئ آن است كه با انتخاب چند نسبت جز اين روشياما ضعف اساس. شود اظهار نظر مي
اما روش تحليل مرزي، . كرد يك بانك به دست آورد ابعاد گوناگون عملبارةاطالعات كاملي در

آورند، و   را به وجود ميكاراييها با برآورد توابع توليد؛ هزينه و يا سود، مرزي به نام مرز  دا بانكابت
هايي  ، و  بانكمدا به عنوان واحدهاي كاركنند ز فعاليت ميهايي كه در روي اين مر سپس بانك

   .شوند مد شناخته ميا دارند، به عنوان واحدهايي ناكاركه در خارج از آن قرار
، و روش  و قطعيسنجي همانند روش مرز تصادفيهاي پارامتريك اقصاد روشدر اين مورد، 

ت مربوط به اعبيشترين كاربرد مطالداراي ند كه هستهايي   از جمله روشDEAناپارامتريك
  به دست هر بانك با تابع توليد مرزي كاراييهاي پارامتريك   در روش.ندهست كاراييتحليل مرز 

در اين . شود تعيين مي داگالس - ترانسلوگ و كاب يا هزينهآمده از طريق استفاده از توابع توليد
هاي  امكان آزمون فرضيه و نسبت ،اند  مدل اقتصادسنجي بنا شده به دليل اينكه براساسها، روش

 هاي خدماتي هاي پارامتريك، اين است كه در فعاليت  ايراد روشترين مهم اما .آماري وجود دارد
هاي توليدي، امكان تصريح يك شكل به خصوص براي اغلب  برخالف فعاليت) ها نظير بانك(

 در همچنين. كند ها ايجاد مي هاي خاصي را در تخمين ت محدودي،رو از اين. توابع مشكل است
 ي به عبارت.ندهستها وابسته  ها و ستاده هگيري نهاد احدهاي اندازه به وكارايينمرات اين روش 

 متفاوتي را كارايي تابع مرزي تصادفي، نمرات گيري و تخمين جديد دهاي اندازه تغيير واح،ديگر
  .نمايد يم ارائهبراي واحدهاي مورد بررسي 

توان از آن براي ارزيابي   است كه ميخطيريزي  يك روش برنامهنيز ها   داده تحليل پوششي
ها،  ها و ستاده در اين روش با استفاده از اطالعات موجود مربوط به نهاده.  استفاده كرد ها بانك
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وش واحدها با در اين ر. شود ها محاسبه مي هاي مختلف هر يك از بنگاه كاراييمقادير مربوط به 
شوند، بلكه مالك  سطح استاندارد از قبل تعيين شده يا تابعي معلوم و مشخص مقايسه نمي

هاي مشابهي انجام  اي است كه در شرايط يكسان، فعاليت گيرنده ارزيابي آنها واحدهاي تصميم
ي كه هاي  بنگاهDEA  روش، دراستيد مرزي در عمل مشكل  از آنجا كه تعيين تابع تول.دهند مي

  .  خواهند بودكارايي مرز ةدهند باالترين نسبت ستاده به نهاده را داشته باشند، تشكيل
  
   معرفي مدل تحقيق .1- 1

 و متغير به 1، تحت دو فرض بازده ثابتها روش تحليل پوششي دادهها در  ارزيابي عملكرد بنگاه
،  DEA در روشر همين اساسب .پذيرد گرا، صورت مي گرا يا ستاده ، با دو رويكرد نهاده2مقياس
شود كه اصوالً ارزيابي عملكرد واحدهاي اقتصادي از  ، مطرح ميBCC4و CCR3دو مدل

هركدام از شعب با   وشعبه بودهNاگر فرض شود كه بانكي داراي. شود طريق آنها انجام مي
توجه به  گيرنده با  فني شعبه تصميمكاراييكند  ستاده را توليد مي Mنهاده مقدار Kاستفاده از

  :شود  به صورت زير محاسبه مياي گيري نهاده ، با جهتCCRمدل
  
  
  
  
  

 فني تحت فرض بازدهي ثابت به مقياس كارايي ةكنند  يك عدد اسكالر و بيانθجايي كه  
 نسبت بهينه نهاده مورد نياز براي تحصيل مقدار معيني محصول به ميزان مورد θدر واقع  .است

تر   بين صفر و  يك قرار دارد و هرچه به يك نزديكθمقدار عددي . دهد استفاده آن را نشان مي
                                                 
1. Constant Return to  Scale 
2. Variable Return to  Scale 
3. Charnes, Cooper, Rhodes 
4. Banker, Charnes, Cooper 
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 ةدهند از اعداد ثابت كه نشان  N×1  يك بردار λ.  باالتري استكاراييطح دهنده س باشد نشان
شود كه با  به عنوان مجهول در نظر گرفته مي  وستهاي مرجع براي شعب ناكارا وزن مجموعه

 يك X .هاست ستاده N×M يك ماتريس Y .آيد دست ميه  آن بةحل الگو مقادير بهين
ها و  ستاده از K×1 و M×1 نيز بردارهايي jx و jy. هاست نهاده از N×Kماتريس 

  :توان به صورت زير نشان داد ها را نيز مي محدوديت .استام jهاي شعبه نهاده

)2(  

  

  

  

  

  
  

+
jSو−

jSندهست  هر شعبه2هاي مازاد و نهاده 1غيرهاي كمكي ستاده به ترتيب بردارهاي مت .
را معادل  هاي خود ها و ستاده  فني بايد ساختار نهادهكارايي براي رسيدن به i  شعبهبنابراين،

  دنبال پيدا كردن در واقع در مدل ما به. هاي مرجع تبديل كند تركيب خطي بنگاه
)−+λθ S,S,, (هستيم .  

0,1اگر === +− SSθ مدل مذكور بايد. از لحاظ فني كاراست بورزم باشد، شعبهN 
 . محاسبه شودبار و هربار براي يك شعبه

فرض بازدهي ثابت به  ،كنند شعب مورد بررسي در مقياس بهينه عمل نميآنجا كه همه  از
'1 با افزودن قيد تحدب بنابراين ،تواند هميشه مناسب باشد مقياس نمي =λNI در مدل باال 

                                                 
1. Output  Slack Variables 
2. Input  Slack 
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 ير به مقياسكه شامل فرض بازدهي متغ ،BCC را بسط داد، تا به مدل CCRتوان مدل  مي
 شعبه در حالت فرض كارايي نمره كارايي مقياس نيز از تقسيم كاراييميزان . ، تبديل شوداست

 به دستر به مقياس  آمده در حالت بازده متغيستبه د كاراييبازده ثابت به مقياس بر نمره 
، اشاره به   بهينه اقتصاديمقياسگرفتن در  انك براي قراربيا توانايي  ،1 مقياسكارايي .آيد مي
. آورد  به دستاش  با تغيير اندازهتواند  ميدر حالت بازده متغير به مقياس  بانكدارد كه ي يمزايا

 كاراييميزان ، بدان معناست كه ها  بانككاراييگيري  اندازه فرض بازده ثابت به مقياس دروجود 
 .با تغيير مقياس عملكرد آن تغيير نخواهد كرد بانك يك

 كاراييتواند بر   از دو طريق مي، يك بانكمقياس عملكردبه عبارتي ديگر  يا  اندازهواقعدر 
 بازار بيفزايد، در آن موقع اين  اگر اندازه يك بانك بتواند بر قدرت نفوذ آن در،اول. ثر باشدؤآن م

تواند   بنگاه مية افزايش اندازدوم،. هاي خود بپردازد هاي كمتري براي نهاده تواند هزينه بانك مي
ي نسبت نهاده به ستاده با هاي به مقياس براي يك بانك شود، يعن گيري صرفه منجر به شكل

تواند منجر به  ازده فزاينده به مقياس ميب. عكسريا ب تواند تنزل يابد و افزايش اندازه بنگاه مي
  2.هاي متوسط بانك شود كاهش در هزينه

تنها بيانگر اين حقيقت است كه بنگاه در محدوده بازدهي بازده متغير به مقياس  فرضاما 
افزايشي يا ( به مقياس  به منظور تعيين نوع بازدهي نسبتنمايد، ثابت نسبت به مقياس عمل نمي

'1(  سوم را به صورت بازده نزولي نسبت به مقياسبايد قيد) كاهشي ≤λNI(به .  تغيير داد
 با مقايسه ، خاصبانكبراي يك يند توليد آحاكم بر فرنوع بازده به مقياس تعيين عبارت ديگر 

 فني كارايي نسبت به مقياس، با مقدار  واحد مزبور در حالت بازده غيرصعودي فنيكاراييمقدار 
 واحدشود، بدين صورت كه اگر اين دو با هم برابر باشند، آنگاه  ير نسبت به مقياس، تعيين ميمتغ

در غير اين صورت و ، نمايد توليد فعاليت مي بازدهي نزولي نسبت به مقياس در شرايطمورد نظر 
  .است برقرار  شرط بازدهي صعودي نسبت به مقياس

                                                 
1. Scale Efficiency 
2. Hauner (2004) 
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لكرد ساير در مقايسه با عمهاي مورد بررسي  يك از بنگاه  هريكاراي، DEAدر روش
 شعب، ميزان كاهش الزم در كاراييبر اين مبنا اين روش ضمن محاسبه . شود تعيين ميها  بنگاه

 و 1)كاراييروي مرز  هم به صورت حركت شعاعي و هم به صورت حركت بر (ها نهادهاز هر يك 
جهت بهبود عملكرد  درهاي مرجع،   توجه به عملكرد بنگاه را باها يا افزايش مقتضي در ستاده

 در قسمت بعد مداهاي مرجع براي شعب ناكار ن بنگاه چگونگي تعيي.كند  ميارائه، مداشعب ناكار
  .بيان خواهد شد

 
  2مجموعه مرجع .2- 1

وليد كنندگاني قادر باشند با مقدار معيني نهاده، حداكثر ستانده را ت در يك صنعت چنانچه توليد
ها به توليد مقدار مشخصي ستانده بپردازند، ساير  يا با مقدار حداقلي از نهاده  وايندنم

 مورد هاي توليدكنندگان اين صنعت، در صورتي كارا خواهند بود كه بتوانند توليدي مشابه بنگاه
جع هاي مر هايي چند براي تعيين بنگاه ، روشها متد تحليل پوششي دادهدر  .نظر داشته باشند

 از 5اي كره، و مقياس 4، روش تسلط3ها رمتغيشدت روش كه   وجود داردمدابراي يك واحد ناكار
  .ستجمله آنها
شود،   استفاده مي فني واحدهاكاراييكه از يك روش ناپارامتريك براي محاسبه  زماني

 غيرهاتمشدت روش در  .شوند  مقايسه ميمداكاربا تركيب محدب از واحدهاي مد اواحدهاي ناكار
، امكان مشخص نمودن واحدهايي كه از تركيب متغيرهاي موجود در مرز كاراييبا حل مسئله 

تواند براي مشخص نمودن واحدهاي  گردد و اين اطالعات مي اند، فراهم مي دهكر استفاده كارايي
                                                 

ها، يا  توان ميزان كاهش در نهاده هاي ناكارامد نه تنها مي ها براي بنگاه داده  در روش تحليل پوششي .1
توان  ، بلكه مي)حركت شعاعي(ها، براي رسيدن به مرز كارايي را مشخص نمود  افزايش در ستاده

 در نواحي افقي يا عمودي تابع مرزي هاي موجود هاي كمكي را نيز براي بنگاه هاي مازاد و ستاده نهاده
  ).حركت بر روي مرز كارايي(مشخص نمود 

2. Refrence Set 
3. Intensity Variables Method 
4. Dominance Method 
5.The Sphere Measure 
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ا  يمداار يك بنگاه كمدا ناكاريها يك از بنگاه  براي هراز اين رو،. مرجع مورد استفاده قرار گيرد
 .شوند  به عنوان مرجع و الگو معرفي ميمداتركيبي از دو يا چند بنگاه كار

 است كه اين روش وجود دارد اين  DEAيك ايراد كه بر روش ناپارامتريك يا ساختار 
 در .هاي موجود كند و نه بنگاه  مقايسه ميهاي كارا  از بنگاه را با تركيب محدبمدهاي ناكارا بنگاه
اي  در حالت چند نهاده و چند ستاده.  روش تسلط را ارائه نمود1993در سال  1الكنست بارهاين 

 kبنگاه مثال راي ب. اي بيان نمود اي و يا ستاده گيري نهاده توان با جهت ساختار متد تسلط را مي
   اگر است، اگر و فقط′k بنگاهاي بر  داراي تسلط نهاده

)3(  
  

ام محـصول بيـشتر و يـا        kام است، اگر واحد   ′k بنگاهاي بر      نهاده تسلطام داراي   k بنگاه يعني
)توليد نمايد′kمساوي واحد  ايش كمتـر يـا مـساوي آن واحـد     هـ   و حداقل از يكـي از نهـاده  <(
)استفاده نمايد  اي را    اي و ستاده     كه تسلط نهاده   است 2نوع ديگري از حالت تسلط، تسلط اكيد       .≥(

  اگرام است، اگر و فقط ′k ام اكيداً مسلط بر بنگاهkبنگاه ؛ 3گيرد همزمان در نظر مي

m , , ..., Mkm k m

n , , ...Nkn k n

y y ,
X X ,

=′

=′

>
<

1 2

1 2
  )4(  

هاي كمتر، ستاده بيشتري را توليد نمايد، به طور   نهادهام با استفاده ازkيعني چنانچه بنگاه 
  .است مسلط ′kاكيد بر واحد
 مشخص. ندهست مداراناك E و Aهاي   نشان داده شده است، بنگاه1 گونه كه در نمودار همان

هاي كمتر، ميزان   از نهادهD كه بنگاه ، چرادارد قرار D  اكيداً تحت تسلط واحد Aاست كه واحد
رغم اينكه واحد   به . يك مشكل وجود داردE بنگاه مورداما در . نمايد محصول بيشتري را توليد مي

Eهاي  تحت تسلط هيچ يك از بنگاهاين بنگاه است، مد ا ناكارBو D،  گيرد نمي قرار.  
                                                 
1. Tulknes 
2. Strict Dominance 
3. Mansson (2003) 
 
 

m , , ..., Mkm k m

n , , ...Nkn k n

y y ,
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≤
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  روش تسلطتشريح  .1 نمودار

  
 و سپس از گرفته شده  در نظر rاي با شعاع براي يك بنگاه ناكارا، كره اي مقياس كرهدر اما 

به دست دهيم تا اينكه كره  امتداد ميرا  در آن واقع شده شعاع اين كره مدااي كه واحد ناكار نقطه
 كارايياولين بنگاه .  را تحت پوشش قرار دهدمداه كار بنگا، واحد ناكاراي مزبور و حداقل يكآمده

 طول واقعدر . كه در درون اين كره قرار گيرد، واحد مرجع براي اين بنگاه ناكارا تلقي خواهد شد
شعاع كره، به عنوان مقياسي براي تعيين چگونگي قرار گرفتن بنگاه كارا در كنار بنگاه ناكارا عمل 

  .كند مي
KSهدات كارا را به صورتما مجموعه مشا  شامل تمام Sزير مجموعه. كنيم تعريف مي ∋

براي . است، K هاي كاراي موجود در نمونه، در بين مجموعه همه واحدهاي مورد بررسي بنگاه
به  زير، شعاع كره به صورت ∋Ssكه  ، به طوريSو يك واحد كاراي  kيك واحد ناكاراي 

  :آيد  ميستد

)5(            
N M

ns msnk mk
ks

n mnn m m

X yX yr
X X y y
− − − −

= =

⎛ ⎞⎛ ⎞
⎜ ⎟⎜ ⎟= − + −
⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠ ⎝ ⎠
∑ ∑

22

1 1
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mn شعاع كره، و     ksrكه   yX اگر شعاع كـره مزبـور را        .ندهستها    ها و ستاده    ، ميانگين نهاده  ,
بنگـاه  ، در آن صورت      درآن قرار گيرد   sرامد   و بنگاه كا   k مدا يك بنگاه ناكار   فزايش داده، تا اينكه   ا

  :است اگر k  يك مرجع براي بنگاه ناكارايsكاراي 
 SSr sksk ∈∀=  min ''  

ksrmin مـد امد و بنگاه ناكار   اترين فاصله بين همه واحدهاي كار      ك كوچ k  له حـل مـسئ   . اسـت
، كنـد  مـي  را مـشخص  k فاصله با بنگاه ترين نزديك داراي   مدا، واحدهاي كار  مذكورسازي    حداقل

 معيار اقليدسي بين بنگاه      در صورتي كه   .شود كه اين فاصله به وسيله معيار اقليدسي مشخص مي        
 s   ديگـر مـد  بنگـاه كارا  وkميزان معيار اقليدسي بين بنگـاه    كمتر ازj مدا و بنگاه كارk مداناكار

skباشد،   jk>در آن صورت واحد ،j به واحد نسبت sبه بنگاه ، kتر بـوده و بـراي     شبيه
  .استتر  مرجع بودن مناسب

از ها كاربرد فراواني در ارزيابي عملكرد واحدهاي اقتصادي  امروزه متد تحليل پوششي داده
 ناصرقيقت و در داخل كشور، جعفر ح ها بررسي عملكرد بانكبارة در.  است  ها يافته جمله بانك

 شعبه از شعب بانك 172 كاراييها   با استفاده از روش تحليل پوششي داده،)1382( نصيري
 كاراييدهد كه ميانگين  مي نتايج اين ارزيابي نشان . ندا كرده، ارزيابي 1381كشاورزي را در سال 

 درصد 94 و 81فني شعب بانك كشاورزي تحت شرايط بازده ثابت و متغير به مقياس به ترتيب 
هاي مشخص شده در اين تحقيق، شعب خدمات روستايي بيشترين  بندي با توجه به طبقه. است

همچنين، اكثريت شعب نمونه، داراي بازدهي فزاينده . اند  را به خود اختصاص دادهكاراييميانگين 
  .اند به مقياس بوده

 فني، تخصيصي كارايي ، در تحقيقي ديگر به محاسبه)1382( ابراهيم هاديان و آنيتا عظيمي
 فني كارايي مورد بررسي، ميانگين ةدر دور. اند هاي دولتي در ايران اقدام نموده و اقتصادي بانك

بانك ملت .  درصد بوده است3/74 اقتصادي كارايي درصد و 4/86 تخصيصي كارايي درصد، 83
 تخصيصي و اييكارمدترين از لحاظ امدترين بانك از لحاظ فني و بانك تجارت ناكاراناكار

همچنين نتايج اين پژوهش حكايت از .  بانك مورد مطالعه كشور بوده است10اقتصادي در ميان 
هاي   فني، تخصيصي و اقتصادي نسبت به بانككاراييهاي تخصصي از لحاظ  آن دارد كه بانك

  .اند تجاري از وضعيت بهتري برخوردار بوده
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 ةك تجاري و تخصصي اروپايي را در فاصل بان540 كارايي، )2000 (1كاسيو و مالينوكس
دهد كه  نتايج برآوردهاي انجام شده نشان مي. ، مورد تحليل قرار دادند1997 -1993هاي  سال

. هاي انگلستان از كشورهاي ديگر باالتر بوده است يي بانكا مورد بررسي، ميانگين كارةدر دور
، به كمك Tobitده از مدل رگرسيونبا استفا(ها  ثر بر كارايي بانكؤبررسي عوامل محيطي م

ست كه موقعيت مكاني يا به عبارت ديگر ا  آنةدهند  نيز نشانBootstrap(2گيري روش نمونه
همچنين، بين نسبت . ثر بوده استؤها م كشوري كه بانك در آن واقع شده، بر سطح كارايي بانك

داري وجود دارد، ضمن  ا مثبت و معنةها رابط ها با كارايي بانك بانكسوددهي و سهامي بودن 
  .يي آنها، نداشته استاداري بر كار اثير معنأها ت بودن بانك  اينكه تجاري يا تخصصي

 هزينه و مقياس، در ميان كارايياي ديگر به بررسي و مقايسه  ، در مطالعه)2004( 3هانر
 درصد و 42هاي اتريشي   بانككارايين يميانگ. خته استهاي بزرگ آلمان و اتريش، پردا بانك
 يا خطرضمن عواملي همانند تخصصي بودن بانك، در  درصد بوده است، 66هاي آلمان  بانك

هاي بانكي به همراه ميزان  ، نوع مالكيت بانك، درصد بدهي4ها نوسانات بازدهي دارايي
  . استثر بودهؤها م  بانككاراييتحصيالت كاركنان بانك، بر 

  
  روش تحقيق .2

زمان بررسي،  دوره و. استجامعه آماري تحقيق شامل شعب بانك مسكن در سطح شهر تهران 
ها در اين  ها و ستاده نهاده .است 1383 سال پايان تا 1381هاي سه ساله از ابتداي سال  هدور

                                                 
1. Casu  and Molyneux  

 همبستگي از ناشي مشكالت حل در استفاده مورد هاي روش جمله از  Bootstrapگيري نمونه روش .2
يي اثيرات عوامل گوناگون بر كارتأ تعيين براي رگرسيوني، هاي مدل از استفاده جريان در كارايي نمرات

ها در روش تحليل پوششي  يي بنگاها به دليل ماهيت نسبي بودن كارواقعدر . استواحدهاي اقتصادي 
 β$زننده معمولي ماتريس واريانس بردار   در اين حالت تخمين.ندهستيي به هم وابسته ات كارها، نمرا داده

اريب است، و در نتيجه فواصل اطمينان و فرايند آزمون فرضيه، ) يعني بردار تخميني ضرايب رگرسيون(
  .ديگر معتبر نخواهد بود

3. Hauner 
4. The Volatility of a Bank's Return on Assets (ROA) 
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ارشناسان محترم  با الهام از ساير مطالعات كاربردي انجام شده در اين زمينه و نظرات ك،پژوهش
 تعريف و با ،ثر در عملكرد شعبؤثير و اهميت هر يك از عوامل مأبانك در خصوص ميزان ت

آمار و اطالعات مورد نياز در اين  .اند بندي شده هاي اطالعاتي موجود طبقه توجه به محدوديت
در  كه آوري شده، هاي بانك مسكن در سطح شهر تهران جمع ، با مراجعه به سرپرستيپژوهش
 نشان ، طي سه سال مورد بررسي، شعبةمورد استفادي ها ها و ستاده اي از نهاده  چكيده1جدول 

  .داده شده است
 ةكه در خالل دوراست كردن تعداد كاركنان شعبه به عنوان نهاده توليدي، به اين دليل  وارد

 ادارات از سوياً هاي پرسنلي كاركنان، از اختيار شعب خارج شده و مستقيم زماني تحقيق، هزينه
. هاي پرسنلي تحت اختيار شعب نبوده است  ديگر هزينهبنابراينشده است، و  مركزي پرداخت مي

هزينه اجاره شعب به عنوان شاخصي براي سنجش هزينه فرصت سرمايه، در مناطقي كه شعب 
  1.كار رفته استه ب اند،  در آنجا واقع شده

شعبه در ايجاد خدمات بهتر و مفيدتر براي عموم از آنجا كه اموال منقول بر توانايي يك 
در جهت سنجش ميزان  پس از مشورت با كارشناسان بانك، از اين رومشتريان اثر مستقيم دارد، 

به عنوان يك عامل توليدي لحاظ شده و براي هاي مورد استفاده هر شعبه،  تجهيزات و دستگاه
شعب، به عنوان يك نهاده توليدي لحاظ شده  اجاره ة، به همراه هزينكاراييجلوگيري از اريب 

  .است
تواند معرف ستاده  ، متغيرهايي كه مي2با توجه به اهداف تحقيق، و به پيروي از روش توليدي

هاي  در نگرش توليدي ستاده. يك شعبه باشد، انتخاب و در الگوي مورد نظر استفاده شده است
 در بخش منابع، .بندي نمود و خدمات طبقه مصارف ،توان در سه گروه منابع يك بانك را مي

                                                 
ت آنها در اختيار بانك مسكن قرار ياعم از شعبي كه مالك( اطالعات مربوط به هزينه اجاره كليه شعب .1

از قسمت مديريت امور شعب بانك مسكن، ) اي در اختيار اين بانك قرار دارد داشته و يا به صورت اجاره
  .ه استو در تحليل نتايج به كار رفتشده گردآوري 

مدت و  هاي كوتاه گذاري، اعطاي وام هايي نظير تسهيل امور سپرده ها سرويس  در اين نگرش بانك.2
 بنابراين. گردند هايي مي دهند و در اين راه متحمل هزينه ه ميئبلندمدت، و مديريت دارايي و اموال را ارا

  .كنند ميها و تسهيالت عمل  سسات مالي به عنوان توليدكننده انواع سپردهؤم



  69    103مجله برنامه و بودجه، شماره 

اي بانك، با استفاده از  يك از آنها در سبد ستاده ها با توجه به اهميت هر مانده حساب انواع سپرده
گرفته  ، به عنوان ستاده اول در نظركاراييروش مقايسات زوجي و به منظور جلوگيري از اريب 

هاي يك بانك با توجه به  شده در ستادههاي تعريف  در اين روش اهميت شاخص. شده است
 براي 1.شوند ، دو به دو با هم مقايسه مياستهدف مورد نظر كه سودآوري بيشتر براي بانك 

هاي بلندمدت، با توجه  مدت با سپرده هاي كوتاه  در مقايسه اهميت نسبي سپرده2مثال در جدول 
 اهميت نسبي بيان ةه عنوان درج ب3، عدد استر ت وببراي بانك مطلبه هدف كه هزينه كمتر 

هاي داخل بانك و نظرات  هاي منتخب در ارزيابي در انتخاب اين اعداد از وزن. شده است
هاي مربوط به فعاليت شعب در   ستاده. امور شعب بانك مسكن استفاده شده استةكارشناسان ادار

ه شرط تمليك،  فروش اقساطي، جعاله، اجاره ببخش تخصيص منابع، شامل انواع تسهيالت
 كه ، استهاي اقتصادي الحسنه در بخش مسكن و ساير بخش مشاركت مدني، مضاربه و قرض

 و ، نرخ سود و تسهيالت تكليفي)مدت و بلندمدت مدت، ميان كوتاه(بر اساس زمان بازپرداخت 
، پس از مشورت با كارشناسان بانك مسكن، به چهار گروه تسهيالت نوع اول، غيرتكليفي
 و با استفاده شوند بندي مي الحسنه، طبقه هاي قرض  نوع دوم، تسهيالت نوع سوم و وامتسهيالت

 شعب بانك مسكن، با كارايياي واحد در برآورد  از روش مقايسات زوجي به عنوان ستاده
  2.شوند ، لحاظ ميBCC و از طريق مدل مدار گيري نهاده جهت

                                                 
تواند در نتايج   مي،هاي تعريف شده ها و ستاده رويه تعداد نهاده  افزايش بي،DEA از آنجا كه در روش .1

 بنابراين ، و تعداد واحدهاي كارا را به شكل غيرواقعي افزايش دهد، اريب به وجود آورد،ارزيابي كارايي
 با استفاده از مجموع وزني ، زوجيهايي مناسب همچون روش مقايسات توان با استفاده از روش مي

  . وارده در مدل را خالصه نموديها ها و ستاده  تعداد نهاده،هاي مشابه ها و نهاده ستاده
مجموع مبالغ تسهيالت اعطايي در قالب عقود فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك و  در اين مورد، .2

مجموع مبالغ تسهيالت   تسهيالت نوع اول،هاي اقتصادي غير از مسكن به عنوان مضاربه در ساير بخش
صادي و جعاله به عنوان تسهيالت نوع دوم، تهاي اق اعطايي در قالب عقود مشاركت مدني در ساير بخش

الشركه، فروش  مجموع مبالغ تسهيالت اعطايي در قالب عقود فروش اقساطي خريد و انتقال سهم
ه شرط تمليك در قالب تسهيالت اعطايي مشاركت اقساطي انتقال سهم الشركه، خريد خانه و اجاره ب

سپرده انفرادي، مشاركت  مدني در بخش ساختمان و مجموع مبالغ تسهيالت اعطايي مشاركت مدني با
هاي  مدني بدون سپرده بخش مسكن در بخش ساختمان به عنوان تسهيالت نوع سوم و وام

  .اند دي شدهبن الحسنه اعطايي تحت عنوان تسهيالت نوع چهارم طبقه قرض
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تعداد و حجم حوالجات ر و اطالعات  دسترسي به آمانبوددر بخش خدمات نيز به دليل 
 به مشتريان، ميزان كارمزد  مسكن بانكسوي شده از ارائه دريافتي و ساير خدمات صادره، قبوض

گرفته   به عنوان ستاده سوم در نظر،دريافتي از سوي هر شعبه به همراه ساير درآمدهاي متفرقه
  .  شده است

 فعاليت، ةهاي خاصي همانند دامن ويژگي داراي  نظريك از شعب مورد دليل اينكه هره ب
يافته در جهت پرداخت   ت تخصيصا زير بناي شعبه و ميزان اعتبار،سيس، بازار فعاليتأقدمت ت

  خواهد بود كه بتوان و مستندي شعب زماني منطقكارايي ارزيابي از اين روند، هستتسهيالت 
 از ساير مطالعات انجام شده و با پيرويبه  بنابراين. سه نمودياواحدهاي متجانس را با يكديگر مق

 شده از سوي بانك مسكن، به ارائهبندي   شعب مورد بررسي با توجه به درجه،موارداين  به عنايت
  . شعبه قرار دارند23 شعبه و در گروه دوم 10تعداد شعب گروه اول . اند دو گروه تقسيم شده

 
  تجزيه و تحليل نتايج .3

 با استفاده از روش مقايسات هشعبهر هاي   ستادهتجميعشعب و آوري اطالعات  بعد از جمع
، به 1383-1381هاي  اي و براي سال ، با روش چندمرحله2.1DEAPافزار  زوجي، از طريق نرم

 پيوست 9 تا 4هاي  جدول اين نتايج در .يما هنموداقدام  شعب بانك مسكن كاراييمحاسبه نمرات 
 كاراييبودن  باالرغم  بهدهد كه   فني نشان ميكاراييدر مجموع، نتايج ارزيابي  . شده استارائه

 كاراييتحليل . عيت مناسبي قرار ندارند مقياس در وضكارايي شعب از لحاظ ، اكثريت اينمديريتي
 باالترين B كه در گروه اول مورد بررسي، شعب ممتاز نوعاستمديريتي شعب بيانگر اين امر 

اند، در صورتي كه شعب درجه اول با   آوردهبه دست را در سه سال مذكور كاراييميانگين 
. اند  مقياس را در اين گروه داشتهكارايي درصد، باالترين ميزان 81 مقياس كاراييميانگين 
 درصد، و در حالت CRS ،82 فني در گروه اول از شعب بانك مسكن، در حالتكاراييميانگين 
VRS ،91 درصد در 9ها بايد به طور ميانگين،  ين معناست كه اين بنگاهاين بد. است درصد 
 درصد در 28 به نزديك فني نهاده برسند، و كاراييجويي كنند تا به  هايشان صرفه نهاده
 فني نهاده برسند و هم به مقياس بهينه دست يكارايجويي نمايند تا هم به  هايشان صرفه نهاده
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دهد كه اكثر شعب، در اين  ، نشان ميلسا اين سه در نيز  گروه دوم كارايينتايج ارزيابي . يابند
اين ) VRS(  فنيكاراييهمچنين ميانگين . اند اينده نسبت به مقياس بودهزسال داراي بازدهي ف

 مقياس اين كارايي اگرچه ميانگين نمرات شعب بيش از شعب ممتاز و درجه يك بوده است،
دهد كه   نشان ميها جدولاين همچنين . تر از گروه ديگر قرار داشته است  شعب، در سطحي پايين

 شعبه جديد به 13از شعب كارا، VRS  اند، اما در حالت  شعبه كارا بوده10تنها  CRS در حالت
 شعب در كاراييمله داليل باال بودن نمرات رسد كه از ج به نظر مي .گردد اين مجموعه اضافه مي

، البته نبايد از اين استحالت بازده متغير نسبت به مقياس، مقايسه شعب بر اساس درجه شعب 
اند كه شباهت بسيار  نكته غافل بود كه در اين حالت شعب با واحدهاي ديگري مقايسه شده

دهد كه   مورد بررسي نشان ميةر فاصلهاي دوگانه د گروه كارايي روند .زيادي به يكديگر دارند
 روند باثباتي نظر از اين اول گروه لي و، طي زمان رو به تنزل بودهدوم شعب گروه كاراييميانگين 

  .نداشته است
ها، كه براي كارا  ها، همچنين افزايش در ستاده هاي الزم در هريك از نهاده جويي مقدار صرفه

نشان  12 تا 10 هاي  در جدولوجه به روش شدت متغيرها، با تاستشدن شعب ناكارا مورد نياز 
  :آيد  ميبه دستمقادير بهينه نهاده و ستاده هر يك از شعب، از فرمول زير . داده شده است

)6(  
  

، بايد در ابتدا به كارايي براي رسيدن به روي مرز 1، شعبه شماره 10  مثال در جدولبراي
ريال از ميليون  32/403هاي اداري و  ريال هزينه ميليون 5/49 نفر از كاركنان، 8ميزان 
اي انجام شده بر روي اموال منقول و غيرمنقول را كاهش دهد، و پس از حركت بر روي ه هزينه
هاي اداري   ميليون ريال ديگر در هزينه43 نفر كارمند و بيش از 8 كامل كارايي، براي كاراييمرز 

 2جويي در نهاده اول، در شعب شماره  رين ميزان صرفهدر اين گروه، بيشت. جويي نمايد خود صرفه
 و 2شماره  ترتيب در شعب  هاي دوم و سوم، بايد به جويي در نهاده ، و بيشترين ميزان صرفه8و 
دهد كه بسياري از شعب ناكارا،   نيز نشان مي ستاده مقادير متغيرهاي كمكي.صورت پذيرد  20
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 كامل، نيازمند افزايش در كاراييه دست آوردن ، و درجهت بكاراييپس از رسيدن به مرز 
هاي ناكارا، يك بنگاه كارا يا  ، براي هريك از بنگاهDEAدر روش .ندهستهاي خود  ستاده

چنانچه يك بنگاه ناكارا . ندشو تركيبي از دو يا چند بنگاه كارا به عنوان مرجع و الگو معرفي مي
هاي خود تجديدنظر كند، بر   شده، در ميزان استفاده از نهادهارائههاي  ز وزنبتواند با استفاده ا

 شعبه كارايي شده، ميزان نقش شعب كارا را در ارائههاي  وزن.  قرار خواهد گرفتكاراييروي مرز 
 شعب ناكارا با  كمكيهاي هاي مازاد و ستاده در واقع مقادير نهاده. دهد تحت بررسي، نشان مي

مد در جهت بهبود عملكرد شعب ا شعب كاراختصاص يافته بههاي  لكرد و وزنتوجه به عم
ان الگوي  به عنومداها و شماره شعب كار ن  وز15 تا 13در جدول . شوند ، تعيين ميمداناكار

  .اند  شدهارائه مداعملكردي براي شعب ناكار
  

  ها پيشنهادارائهگيري و  نتيجه. 4

 فني شعب كاراييها به بررسي وضعيت  تحليل پوششي دادهدر اين پژوهش، با استفاده از متد 
از نتايج تحقيق، . ايم  پرداخته1383 تا 1381هاي  بانك مسكن در سطح شهر تهران، طي سال

 به دستبا توجه به نتايج .  استكارايي رسيدن به سطح مطلوب ةتشخيص علل كارا نبودن و نحو
حالت   درصد از شعب نمونه، در هر دو33 و 39، 30  به ترتيب 1383-1381هاي  آمده ، طي سال

CRSو VRS فني و مقياس كارايياند هر دو  به عبارتي فقط همين شعب توانسته. ندهست كارا 
 درصد از شعب وجود دارد كه در 66 و 72، 66در نقطه مقابل، طي اين زمان، . را به دست آورند

 خالص كارايي فقط بنابراين كارا نبوده و CRSاين شعب در حالت. ، كارا هستندVRSالتح
  .ندهست مقياس كاراييفني دارند و فاقد 

 درصد 73 درصد و در گروه دوم 88 بورزهاي م  مقياس در گروه اول طي سالكاراييمتوسط 
كنند،  هايي كه در شرايط بازدهي صعودي نسبت به مقياس فعاليت مي ، بنگاهدر اين مورد. است
ها،   تمامي نهادهة به عبارت ديگر، پس از تعديل بهين.ت سطح توليد خود را افزايش دهندبايس مي

در بيان اما .  كارخانه كاهش يابدة افزايش اندازةتواند به وسيل  واحد توليد مي متوسط هرهزينه
 كه اين شعب عالوه بر داشتن ست ا، آنچه مشهود است، اينBشعب ممتاز نوع كاراييعلت 
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هاي بلندمدت، نيز توانايي بااليي  ها و به خصوص سپرده موقعيت مكاني مناسب، در ايجاد سپرده
  . اند داشته

ي از خود نشان ي ميانگين باالVRS شعب مورد بررسي در حالتكارايياگرچه نتايج 
مدت است و ميزان   كوتاهكارايي ةدهند دهد، ولي بايد يادآور شد كه اين عملكرد، فقط نشان مي

هاي  تواند معيار مناسبي براي تنظيم برنامه ، نمي) فني خالصكاراييداشتن (مدت   در كوتاهكارايي
 كارايي عالوه بر داشتن  شعب در بلندمدتپس بايد تمامي. د آيشمار به كاراييوري و  بهبود بهره

تر براي  هاي مناسب ريزي   وسيع برنامهة دامنامر اين .مند باشند  مقياس نيز بهرهكاراييفني، از 
در اين مورد، اگر تمام شعب ناكارا، توانايي . سازد كارا كردن واحدهاي ناكارا را به خوبي نمايان مي

كه با توجه به عملكرد شعب همگن خود تعيين شده ند را داشته باشكاهش مقادير پيشنهادي 
توانند به ميزان قابل توجهي از اتالف منابع در سطح شهر تهران جلوگيري كنند و  است، مي

  .اي افزايش دهند  بانك مسكن در اين شهر را به طور قابل مالحظهكاراييميزان 
ه مديريت شعب توانايي كنترل ، فرض بر آن بوده است ك)مدار نهاده(با توجه به ماهيت مدل 

 فني و مقياس، كاراييهاي مورد استفاده را دارد، از اين رو شعب ناكارا بايد براي رسيدن به  نهاده
هاي خود، مقادير خاصي از  با توجه به عملكرد ساير واحدهاي همگن در ميزان استفاده از نهاده

 هر واحد نسبت به واحدهاي تقريباً ييكاراجويي كنند و از آنجا كه مقادير  هر نهاده را صرفه
اي متناسب صورت گرفته است؛ بنابراين واحدهاي ناكارا  شود، پس مقايسه مشابه خود سنجيده مي

  .هاي كمتر به همان ميزان، ستاده فعلي را توليد كنند توانند با نهاده مي
انك مسكن  آمده براي شعب ببه دست كاراييدر مورد علت باالتر بودن ميانگين نمرات 

ات قبل بيان گرديد، بايد اذعان داشت هاي اروپايي كه در صفح  بانككارايينسبت به ميانگين 
 كارايي هر يك از شعب مورد بررسي ةها، تعيين نمر  تحليل پوششي داده هاي روش كه از ويژگي

در در نمونه براساس عملكرد نسبي آن واحد و صرفاً در مقايسه با عملكرد ساير شعب موجود 
 صرفاً بر اساس عملكرد شعب كاراييها، مرز  كه در روش تحليل پوششي داده ، چرااستنمونه 

سه با اين مرز ييك از شعب در مقا موجود در نمونه مورد بررسي ايجاد شده و ميزان عملكرد هر
هاي اروپايي در نمونه مورد بررسي،  در اين مورد قطعاً با ورود شعب بانك. گردد مشخص مي
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 ،ثير قرار گرفتهأيك از شعب بانك مسكن تحت ت  آمده براي هربه دست كاراييگين نمرات ميان
  .هاي اروپايي قرار گيرد تر از بانك  شعب ايراني در سطحي بسيار پايينكاراييو چه بسا ميزان 

  فني هر گروه با بهترين عملكرد در همان گروه دركاراييشكاف بين ميانگين 
كند كه مطالعات جانبي بيشتري در مورد علل اين شكاف   ايجاب ميVRS و CRSهاي حالت

 به نظرات كارشناسان و كاركنان شعب نيز توجه نمود و بايست ميانجام شود و البته در اين راستا 
 كاراييايي نظير ارزيابي ه افزون بر اين الزم است كه بررسي. هاي آنها را در نظر گرفت ديدگاه

كوئيست  وري شعب با استفاده از شاخص مالم  كيفيت خدمات بانكي و رشد بهرهكاراييسودآوري، 
هاي   توليد، و هزينه شعب، عملكرد واحدها از جنبهكاراييگيري  نيز انجام شود، تا در كنار اندازه

 -شود يادي بر آنها ميكيد زأهاي اخير ت  كه همگي مكمل يكديگر بوده و در سال-ديگري
. ددا ارائه سياستي را در مورد اين شعب ياهمشخص شود تا با اطمينان بيشتري بتوان پيشنهاد

 زير را در جهت ياهتوان پيشنهاد هاي تحقيق مي با استفاده از يافتهعالوه بر موارد ذكر شده، 
  : شعب بيان نمودكاراييبهبود 
بانك مسكن، به منظور استفاده بهينه از تجديد ساختار در ميان شعب مورد بررسي  .1

 مناسب براي بروز افكار و ةهاي مورد استفاده و ايجاد زمين نيروي كار و ساير نهاده
ابزارهاي جديد كه در نهايت منجر به افزايش انگيزه در بين نيروي كار در شعب مورد 

 .بررسي گردد

هايي همچون ميزان  خصبندي شعب بانك مسكن و استفاده از شا تجديد نظر در درجه .2
 .وري شعب طي زمان، در اين مورد  و بهرهكارايي

 و  (CRS)، تابع هدف را با توجه به دو فرض بازدهي ثابت به مقياسDEA روش .3
 ارائهبا توجه به مطالب . كند سازي مي  بهينه (VRS)بازدهي متغير نسبت به مقياس

مدت را  اهداف كوتاه VRSهداف بلندمدت و فرض  ا CRSضدانيم كه، فر شده مي
مدت و بلندمدتي  توان اهداف كوتاه ند، بنابراين براي شعب مورد بررسي ميك دنبال مي

 . فني شعب افزايش يابدكاراييرود با عمل به اين اهداف  را تدوين كرد، كه اميد مي
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  پيوست
  

  هاي شعب بانك مسكن ها و ستاده نهاده. 1جدول 
1383 1382 1381 

Max Min Max Min Max Min 
  ستاده- نهاده 

 
 

 
 

 :ها نهاده 

 تعداد كاركنان 4 39 5 42 4 37

 هاي اداري هزينه 16 330 32 356 48 450

هزينه فرصت اجاره و اموال منقول 216 2397 281 3444 421 3749
 :ها ستاده   

 الحسنه  هاي قرض حساب 785 36393 873 35662 1114 35391

 مدت هاي كوتاه حساب 3394 65130 6981 122566 8654 192220

441032 41623 374551 25352 273224 14363  هاي بلندمدت حساب

اشخاص، ( هاي جاري حساب 2164 14688 2554 15218 2777 22323
 )ها دولتي، شركت

126984 29980 123922 25696 146645 30254 انداز  هاي صندوق پس حساب
 اي مسكن و برنامه

 تسهيالت نوع اول 1074 44138 787 55281 1325 42681

 تسهيالت نوع دوم 594 7941 346 9573 484 11980

1038887 2514 11222379 44767 124394 16196  تسهيالت نوع سوم

 الحسنه هاي قرض وام 140 1518 45 23223 64 22239

 كارمزد دريافتي و ساير درآمدها 22 674 38 1065 83 6137

   پژوهشهاي يافته: مأخذ
ها   پردهس. استبه ميليون ريال،  و به صورت ساالنه         و كارمزد دريافتي    ها و تسهيالت      ارقام هزينه : توضيح

  .ده قرار گرقته استا مورد استف، سالها، طي  حساب ماهانهميانگين ماندهبه صورت نيز 
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  ∗1381 سال ميزان كارايي شعب گروه اول در. 4جدول 

كاراييميزان  نوع بازده به  
(SC) مقياس  كارايي(CRS) كارايي(VRS)  مقياسكارايي

 شماره شعبه

- 1 1 1 1 

drs 661/0 786/0 519/0 2 

irs 582/0 1 582/0 3 

- 1 1 1 4 

drs 674/0 1 673/0 5 

drs 789/0 1 789/0 6 

- 1 1 1 7 

irs 817/0 524/0 428/0 8 

irs 685/0 1 685/0 9 

irs 759/0 1 759/0 10 
 ميانگين 744/0 931/0 797/0 

                                                 
 مشخص شده  drsعالمت در اين جدول شعبي كه در محدوده بازدهي كاهنده نسبت به مقياس قرار دارند با  ∗

  .شوند  مشخص ميirsزاينده به مقياس قرار دارند، ، با فهايي كه در حالت بازدهي  و بنگاه

  هاي زوجي اجزاي ستاده اولمقايسه.2جدول
سپرده 
 بلندمدت

انداز  پس
مسكن و 

 اي نامهبر

  سپرده
 مدت كوتاه

الحسنه  قرض
 ديداري

الحسنه  قرض
  انداز پس

 انداز الحسنه پس قرض 1 1 5 7 7
 الحسنه ديداري قرض 1 1 5 7 7
 مدت هاي كوتاه سپرده 5/1 5/1 1 3 3
اي انداز مسكن و برنامه پس 7/1 7/1 3/1 1 1
 هاي بلندمدت سپرده 7/1 7/1 3/1 1 1

 هاي زوجي اجزاي ستاده دومايسهمق.3جدول
 هاي وام

 الحسنه ض قر 
تسهيالت 
 نوع سوم

تسهيالت 
 نوع دوم

تسهيالت 
  نوع اول

 تسهيالت نوع اول 1 2 5 7
 تسهيالت نوع دوم 2/1 1 3 5
 تسهيالت نوع سوم 5/1 3/1 1 3
 الحسنهضقرهاي وام 7/1 5/1 3/1 1
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  1381سال   شعب گروه دوم دركارايي ميزان .5جدول
كاراييميزان  نوع بازده به  

(SC) مقياس  كارايي(CRS) كارايي(VRS)  مقياسكارايي
 شماره شعبه

irs 783/0 99/0 775/0 11 
- 1 1 1 12 
- 1 1 1 13 
- 1 1 1 14 
- 1 1 1 15 

irs 891/0 927/0 826/0 16 
irs 984/0 985/0 969/0 17 
- 1 1 1 18 

irs 829/0 928/0 769/0 19 
irs 478/0 792/0 378/0 20 
irs 787/0 1 787/0 21 
irs 578/0 893/0 517/0 22 
irs 654/0 1 654/0 23 
irs 476/0 1 476/0 24 
irs 264/0 1 264/0 25  
irs 754/0 887/0 669/0 26 
irs 478/0 1 478/0 27 
irs 603/0 1 603/0 28 
irs 494/0 1 494/0 29 
- 1 1 1 30 
- 1 1 1 31 

irs 578/0 1 578/0 32 
irs 243/0 961/0 234/0 33 
 ميانگين 716/0 972/0 73/0 

  
1382ميزان كارايي شعب گروه اول در سال . 6جدول   

كاراييميزان  نوع بازده به  
(SC) مقياس  كارايي(CRS) كارايي(VRS)  مقياسكارايي

 شماره شعبه

- 1 1 1 1 
irs 841/0 434/0 365/0 2 
- 1 1 1 3 
- 1 1 1 4 
- 1 1 1 5 
- 1 1 1 6 
- 1 1 1 7 

irs 599/0 584/0 350/0 8 
irs 873/0 1 873/0 9 
irs 873/0 1 790/0 10 
 ميانگين 838/0 902/0 910/0 
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1382 كارايي شعب گروه دوم در سال ميزان. 7جدول   
كاراييميزان  نوع بازده به  

(SC) مقياس  كارايي(CRS) كارايي(VRS)  مقياسكارايي
 شماره شعبه

irs 903/0 1 903/0 11 
irs 937/0 1 937/0  12 
- 1 1 1 13 
- 1 1 1 14 

irs 997/0 1 997/0 15 
irs 897/0 893/0 801/0 16 
- 1 1 1 17  
- 1 1 1 18 
- 1 1 1 19  

irs 362/0 714/0 258/0 20 
- 1 1 1 21 

irs 831/0 1 831/0  22 
irs 651/0 1 651/0 23 
irs 299/0 1 299/0 24 
irs 444/0 1 444/0 25 
irs 643/0 918/0 590/0 26 
irs 406/0 945/0 384/0 27 
irs 465/0 759/0 353/0 28 
irs 373/0 826/0 308/0 29 
irs 340/0 833/0 283/0 30 
- 1 1 1 31 

irs 367/0 1 367/0 32 
irs 367/0 1 367/0 33 
 ميانگين 686/0 952/0  708/0 

 
1383ميزان كارايي شعب گروه اول در سال . 8جدول   

كاراييميزان  نوع بازده به  
 كارايي(CRS) كارايي(VRS) كارايي مقياس(SC) مقياس

 شماره شعبه

- 1 1 1 1 
irs 958/0 588/0 564/0 2 
- 1 1 1 3 
- 1 1 1 4 
- 1 1 1 5 
- 1 1 1 6 
- 1 1 1 7 

irs 685/0 691/0 474/0 8 
irs 938/0 1 938/0 9 
irs 960/0 1 960/0 10 
 ميانگين 894/0 928/0 954/0 
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  1383ميزان كارايي شعب گروه دوم در سال . 9جدول 
كاراييميزان  نوع بازده به  

 شماره شعبه كارايي(CRS) كارايي(VRS) كارايي مقياس(SC) مقياس

irs 908/0 1 908/0 11 
irs 932/0 904/0  843/0  12 
drs 884/0 1 884/0 13 

- 1 1 1 14 
- 1 1 1 15 
- 1 1 1 16 

irs 965/0 1 965/0 17 
irs 994/0 823/0  818/0 18 
irs 579/0 716/0 414/0 19 
- 1 1 1 20 
- 1 1 1 21 

irs 748/0 918/0 687/0  22 
irs 757/0 1 757/0 23 
irs 459/0 1 459/0 24 
irs 488/0 1 488/0 25 
irs 848/0 859/0 728/0 26 
irs 532/0 920/0 490/0 27 
irs 595/0 785/0 467/0 28 
irs 638/0 875/0 558/0 29 
irs 309/0 800/0 247/0 30  
- 1 1 1 31 

irs 409/0 1 409/0 32 
irs 322/0 1 322/0 33 
 ميانگين 715/0 939/0 755/0 

 
1381هاي كمكي شعب در سال  اي اضافي و ستادهه ميزان نهاده. 10جدول   

  ها جويي در نهاده مقدار صرفه ها مقدار افزايش الزم در ستاده
هزينه اموال  ستاده اول ستاده دوم ستاده سوم

  منقول و اجاره
هاي  هزينه

 اداري
كاركنانتعداد   شماره شعبه 

- - 8/35013 403 93 16 2 

- - 6/3570 570 72 16 8 

13/9 - 90/1791 282 3/0 0 11 

- - - 244 3 1 16 

31/52 - 52/703 2/280 79/0 0 17 

54/5 - - 7/70 1/2 1 19  
83/6 - 66/317 823 3/12 1 20 

- - 32/529 4/55 9/4 0 22 

37/5 2/951 - 4/39 4/4 1 26 

08/5 45/981 - 5/15 13 0 33 

 جمع كل 36 79/205 2/2783 8/41926 65/1932 26/84



  ...                                                     ارزيابي كارايي فني بانك مسكن با استفاده از روش تحليل  80

1382هاي كمكي شعب در سال  اي اضافي و ستادهه ميزان نهاده. 11جدول   
  ها جويي در نهاده مقدار صرفه  ها مقدار افزايش الزم در ستاده

اموال هزينه  ستاده اول ستاده دوم ستاده سوم
  منقول و اجاره

هاي  ينههز
 اداري

 شماره شعبه تعداد كاركنان

77/41  - - 1674 8/191  23 2 

02/162  - 58/1024  74/972  4/86  12 8 

- - - 78/295  67/5  1 16 

33/28  03/597  - 83/1029  13/19  2 20 

- 22/1114  - 3/30  92/4  1 26 

82/7  - - 17/21  45/2  0 27 

- - - 75/257  1/11  1 28 

13 - 74/176  93/89  55/14  1 29 

13 443 38 439 99/7  1 30 

94/265  25/2154  32/1239  5/4810  01/344  جمع كل 42 

.ها به ميليون ريال است ها و ستاده ارقام هزينه: توضيح  

 
 1383هاي كمكي شعب در سال  اي اضافي و ستادهه ميزان نهاده. 12جدول 

 ها جويي در نهاده مقدار صرفه  ها مقدار افزايش الزم در ستاده

اموال هزينه  ستاده اول ستاده دوم ستاده سوم
  منقول و اجاره

هاي  هزينه
 اداري

 ه شعبهشمار تعداد كاركنان

15/187  - - 82/1487  31/96  20 2 

38/127  98/14139  - 1690 33/50  9 8 

- - 34/321  39/101  5/9  1 12  
- - 54/154  4/874  11/39  2 18 

- - - 178 29/29  2 19 

- - - 86/100  64/5  0 22 

- - - 74 53/60  1 26 

- 53/623  - 83/35  07/12  0 27 

- - - 51/209  45/15  1 28 

- - - 95/78  77/7  1 29 

- 53/623  - 326 50 1 30 

53/314  04/15387  88/475  71/5147  جمع كل 38 376 
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تعيين شعب مرجع براي واحدهاي ناكارا به عنوان الگوي عملكردي . 13جدول 
1381در سال   

  ناكاراشماره شعبه شعب مرجع وزن شعب مرجع

137/0 , 465/0 , 398/0 1و6و7   2 

007/0 , 399/0 , 594/0 4و7و10   8 

47/0 , 446/0 , 084/0 5و14و18   11 

111/0 , 344/0 , 205/0 , 131/0 , 208/0 3و5و20و21و22   16 

580/0 , 395/0 , 025/0 4و5و14   17 

189/0 , 549/0 , 262/0 5و14و21   19 

251/0 , 749/0 5و15   20 

097/0 , 129/0 , 102/0 , 187/0 , 487/0 3و5و14و15و17   22 

035/0 , 35/0 , 201/0 , 413/0 3و5و13و14   26 

76/0 , 195/0 , 045/0 14و15و17   33 

 
تعيين شعب مرجع براي واحدهاي ناكارا به عنوان الگوي عملكردي . 14جدول 

1382در سال   
  ناكاراشماره شعبه شعب مرجع وزن شعب مرجع

034/0 , 486/0 , 48/0 1و7و10   2 

214/0 , 699/0 , 087/0 3و7و10   8 

137/0 , 113/0 , 012/0 , 737/0 3و7و9و12   16 

621/0 , 379/0 15و22   20 

109/0 , 094/0 , 576/0 , 002/0 3و9و13و14   26 

056/0 , 002/0 , 174/0 , 432/0 , 336/0 3و9و13و14و23   27 

048/0 , 029/0 , 030/0 , 89/0 3و11و12و22   28 

029/0 , 013/0 , 205/0 , 753/0 3و5و13و23   29 

1 22 30 
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تعيين شعب مرجع براي واحدهاي ناكارا به عنوان الگوي عملكردي . 15جدول 
1383در سال   

  ناكاراشماره شعبه شعب مرجع وزن شعب مرجع

115/0 , 289/0 , 595/0 4و6و9   2 

141/0 , 859/0 7و9   8 

336/0 , 121/0 , 412/0 , 132/0 1و4و5و10   12 

104/0 , 56/0 , 336/0 1و4و5   18 

028/0 , 038/0 , 011/0 , 123/0 , 8/0 1و4و6و10و14   19 

536/0 , 019/0 , 124/0 , 067/0 , 238/0 , 016/0 1و6و10و11و15و22  22 

067/0 , 055/0 , 442/0 , 237/0 , 2/0 4و6و10و13و14   26 

003/0 , 122/0 , 105/0 , 77/0 6و10و13و14   27 

089/0 , 004/0 , 314/0 , 085/0 , 104/0 , 405/0 1و6و10و14و15و22  28 

038/0 , 014/0 , 384/0 , 383/0 , 032/0 , 148/0 1و6و10و14و15و22  29 

1 22 30 
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