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  پیشگفتار
  
  

در اغلـب   . امروزه نقش و اهمیت مؤسسات مالی بر هیچ کس پوشیده نیست          
ها از طریق تجهیز منابع، ارائه خدمات، اعطـاي تـسهیالت و ایجـاد              کشورها بانک 

  نقـش مهمـی را در کـل اقتـصاد کـشور ایفـا      انداز  و پس گذاري    تعامل بین سرمایه  
ه بانکی کشور یکـی از نکـات بـسیار        به همین دلیل بررسی عملکرد شبک     . کنند می

در این مطالعه برآنیم تا کارایی شعب بانـک سـپه در     . باشد  می مهم و حائز اهمیت   
 مورد بررسی قرار    FDHو   DEAهاي ناپارامتریک     سطح کشور با استفاده از روش     

  .دهیم 
 امکانات موجود در جهان محدود است و براي استفاده از این منـابع محـدود         

ي موجـود  هـا  استفاده ناصـحیح از سـرمایه    . ه صورت بهینه عمل نمود    بایست ب  می
در زمانهـاي گذشـته بـشر       . در جهت پیشرفت اهداف مطلـوب      ،خود مانعی است  

همواره در پی این بود که کارها را ساده ودر زمان کمتري انجام دهد و بـا همـان                    
ده بـا مـشاه  . میزان منابعی که در دسترس داشت محصول بیشتري را کـسب کنـد           

 تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلـف ایـن سـوال در اذهـان شـکل                 
  گیرد که علت این تفاوت در چیست؟ می

و . تواند تفاوت در میزان برخورداري از عوامل و امکانات باشـد       می یک دلیل 
در نتیجـه بررسـی کـارایی و ارائـه          ،  دلیل دیگر عدم استفاده بهینه از منابع موجود       

تواند به رشـد اقتـصادي و افـزایش           می استفاده بهینه از منابع موجود    راهکار براي   
ات مالی در این رفاه و مؤسسبه عنوان مثال بانکها و     . سطح رفاه جوامع کمک کند    
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ات مالی بـر هـیچ      مؤسس امروزه نقش و اهمیت   . بسزایی دارد  رشد اقتصادي سهم  
 مهمی را بر عهـده      بانکها نقش  کشورها بیشتر در دراین زمینه  .کس پوشیده نیست  

گـذاري    و ایجاد تعامل بین سرمایه     اعطاي تسهیالت  منابع از طریق تجهیز   و .دارند
نیـز شـبکه    در کشور مـا . باشند  می گذارتأثیربر عملکرد اقتصاد کشور     انداز  و پس 

از آنجا کـه   .اي نقش مهمی بر عهده دارد توسعه در جهت رسیدن به اهداف   ی  بانک
ات مالی جمع آوري وجـوه مـردم یـک کـشور و             مؤسس و   مهمترین وظیفه بانکها  

باشـد بررسـی عملکـرد بانکهـا در        مـی  ي مهم اقتصادي  ها  تخصیص آن به فعالیت   
ها و منابع مورد استفاده      هاز سپرد  افزایش حجم تسهیالت اعطایی با سطح معلومی      
اسـتفاده از ابزارهـایی     . باشـد   مـی  یکی از معیارهاي اصلی ارزیابی عملکرد بانکهـا       

هـاي کـارایی و      شـعب ماننـد شـاخص     وري    جهت تعیین میزان کارایی سطح بهره     
ي مهـم  هـا  جزیی در ارزیابی عملکرد کل عوامـل تولیـد از جملـه روش    وري    بهره

بـاال  وري  وجود کـارایی و بهـره  . باشد  میات مالیمؤسسارزیابی عملکرد بانکها و   
، نـرخ سـود بـاالتر و      ي پایین تر  ها  در صنعت بانکداري هر کشور به معناي هزینه       

ي هـا  باشد، کـه درنهایـت باعـث کـاهش هزینـه         می ارائه خدمات، با کیفیت باالتر    
  ).1387بحرینی و همکاران، (گردد   میدر کشورگذاري  سرمایه

امروزه رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز، مدیران بانکهـا را مقیـد سـاخته     
یی بـاال از طریـق نزدیـک سـاختن     تا حداکثر تالش خود را براي دستیابی به کـارا  

شـان   ي اقتصاديها خود به مرز تولید و همچنین انتخاب معیار خوبی براي فعالیت   
ات مالی و شدیدتر شدن مؤسسبا توجه به خصوصی شدن بانکها و        . به کار گیرند  

رقابت در این محیط مدیران بانکها براي بقـا نیـاز بـه ارزیـابی عملکـرد و بهبـود                    
 به همین منظـور بهبـود کـارایی باعـث کـاهش قیمـت خـدمات        . باشند  می کارایی
گردد و همچنین باعث افزایش کیفیت خـدمات      ات می مؤسساي   ي واسطه ها  هزینه

هـاي   بایست از شـاخص    میوري    لذا براي ارزیابی کارایی و بهره     . گردد می آنها نیز 
 .بهره گرفت تا در نتیجه به اهداف و نتایج مد نظر نائل شد اشاره شده

بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی با شبکه گسترده خدمات در سراسر             
بنـابراین  . تواند نقش مهمی را در رشـد و توسـعه اقتـصادي ایفـا نمایـد        کشور می 
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توانـد عملکـرد آنهـا را در مـورد اسـتفاده از           بررسی کارایی شعب این بانـک مـی       
تـوان   از نتایج به دست آمده می  چنین با استفاده      هم. ها نشان دهد    ها و ستانده    نهاده

  .نمود در شعب بانک سپه ارائه راهکارهاي الزم را جهت بهبود عملکرد و کارایی
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  مقدمه -1-1
رسی عملکرد یـک بنگـاه اقتـصادي و یـا مقایـسه          براي بر هاي متنوعی     روش

هاي مختلف توسط اقتصاددانان به کار گرفته شده است که از جمله            عملکرد بنگاه 
تـوان، بـه    ي مـی اربرد هاي اقتصادي در حین بهره     هاي سنجش عملکرد بنگاه     روش

هـاي    روش محاسبه هزینه تمام شده تولید هر واحد کاال یا خدمات در تکنولوژي            
ها اسـتفاده از    هاي دیگر سنجش عملکرد بنگاه      از جمله روش  .  اشاره نمود  مختلف

مـورد بررسـی قـرار       که در این تحقیـق       است) هزینه(بحث کارایی و توابع تولید      
  .گیرد می

بـراي  اي   و آن را وسیله    رایی بیشتر است  انسان همواره خواهان دستیابی به کا     
داند، به عبارت   میه مطلوبیت بیشتررسیدن به سود بیشتر، و به دنبال آن، رسیدن ب  

هاي اقتصادي انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را              دیگر کوشش 
توان دسـتیابی   با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد، این تمایل را می 

ی، یااما اقتصاددانان در مواجهه بـا مفهـوم کـار   .  باالتر نامید2وري  و بهره  1به کارایی 
آنهـا اغلـب دو سیاسـت یـا دو          . دهنـد   بیش از این را مورد نظر قـرار مـی         اي    ایده

گیرند کـه کـدام    کنند، و نتیجه می یی ایجاد شده، مقایسه میاموقعیت را از نظر کار  
آنچـه مـسلم اسـت،      . نمایند  کارهاي سیاستی ارائه می     یک بهتر است، و سپس، راه     

                                       
1. Efficiency. 
2. Productivity. 
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معه است، و در این راستا، هـر روشـی          در هر جا  اي    کمیابی یکی از مشکالت پایه    
که ما را به جلوگیري از اتالف منابع و یا حداکثر ستاده با نهـاده موجـود برسـاند،     

  .)1388رنجبر و همکاران،  (خواهد بود» ییاکار«منتهی به 
تخصیص مطلوب منـابع اسـت، و بیـانگر اسـتفاده     : یی عبارت از ابنابراین کار 

به همـین   . باشد  اقل هزینه با تکنولوژي موجود می     حداکثر از منابع و یا تحمل حد      
جهت، توابع تولید یا هزینه مرزي در مطالعات تجربی، به عنوان معیاري ارزشمند             

هر گونه . گیرند یی استفاده از عوامل تولید، مورد توجه قرار می      اجهت محاسبه کار  
ضروري، ي غیرها اتالف منابع و عدم استفاده بهینه از آنها، ساختار نامناسب، هزینه     

 نـاتوانی  ةدهنـد  نشان، ...ي اعتباري غیر متعادل، مقررات بیش از حد، و       ها  سیاست
زاده و   حـسن  (.یی اقتـصادي اسـت    ا منـابع و دسـتیابی بـه کـار         ۀدر تخصیص بهین  

  )1385سلطانی، 
افزایش بازده عوامل تولید محدود و کمیـاب از طریـق بهبـود کـارایی بنگـاه                 

احـث مطروحـه در اقتـصاد کـشورهاي در حـال توسـعه              ترین مب   اقتصادي از مهم  
باشد، چرا که این کشورها با کمبود منابع مواجهند و سـعی دارنـد بـا اسـتفاده                   می

از جمله منابع . بهینه از منابع محدود موجبات رشد و توسعه خود را فراهم سازند           
 چـون  باشد که به دالیل مختلفی     محدود در کشورهاي توسعه نیافته منابع مالی می       

ات مـالی در   مؤسـس  به وجود آمده است، لذا عملکرد کارایی         انداز  کمبود نرخ پس  
  .این گونه کشورها اهمیت بسزایی دارد

و صـنایع گونـاگون یکـی از اقـدامات        هـا     یی در سازمان  اامروزه، محاسبه کار  
ي داخلـی و خـارجی   هـا  ي در عرصـه پذیر ضروري به منظور مقایسه میزان رقابت   

  .شود  میي گوناگون براي این محاسبه استفادهها د؛ و از روشباش  مییک کشور
از مفاهیم و موضوعات اقتصاد خرد هستند که بـه منظـور    وري    کارایی و بهره  

بـه  . رونـد   مـی  بکار) DMU (1ساز  ارزیابی عملکرد یک بنگاه یا یک واحد تصمیم       
 ـ  هـا و یـا عوامـل تولیـد      خروجـی ـها   منظور سنجش عملکرد رابطه بین ورودي

                                       
1. Decision Making Unit (DMU). 
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کنون روشهاي مختلفی بکار رفتـه اسـت کـه از جملـه ایـن               محصول یک بنگاه تا   
  .جزیی در سطح وسیعی بوده استوري  ي بهرهها روشها، استفاده از شاخص

باشد، کـه افـزایش آن    گیرنده کارایی نیز میتر و در بر  وري مفهومی جامع    بهره
ها همـواره مـد نظـر        به منظور ارتقاي سطح زندگی، رفاه، آسایش و آرامش انسان         

در پـی تعامـل و تکامـل دانـش بـشر در علـم               . سیاستگذاران اقتصادي بوده است   
گیـري   وري نیز تکامل یافته و در دو دهه اخیر، اندازه          اقتصاد مفاهیم کارایی و بهره    

امروزه بـا کمرنـگ شـدن مرزهـاي         . آن نیز مبناي نظریات اقتصادي گردیده است      
بت در صحنه جهانی پدیدار شده و تالش براي بهبـود  از رقااي  اقتصادي ابعاد تازه  

بـه همـین دلیـل    . دهـد  وري پایه اصلی ایـن رقابـت را تـشکیل مـی     کارایی و بهره 
وري اقدامات زیادي را در این زمینه         بسیاري از کشورها جهت اشاعه فرهنگ بهره      

در کـاال و    شود که از منابع خود آنق       امروزه به اقتصادي کارا گفته می     . اند  انجام داده 
خدمات تولید نماید که در شرایط موجود، تولید بیشتر از آن سطح ممکن نباشد و  
اگر با منابع موجود نتوان بیش از آنچه هست تولید نمود، حاکی از وضعیت تولید         

  )1384امامی میبدي،  (.باشد با حداقل هزینه می
  

  کارایی و مفاهیم آن -1-2
ف به معنـاي توانـایی انجـام بهتـر کـار            کارایی در لغت و در کلی ترین تعری       

 در اقتـصاد از کـارایی تعـاریف    1بدون اتالف زمان و یا منابع بیشتر تعریـف شـده    
بطور کلـی،  . متنوعی از ُبعد افزایش محصوالت و یا کاهش عوامل ارائه شده است    

کارایی عبـارت از نـسبت محـصوالت بـه عوامـل در مقایـسه بـا یـک اسـتاندارد            
  .مشخص است

 تالش براي رسیدن بـه حـداکثر نتیجـه توسـط سـازمان و یـا واحـد                   کارایی
از وري    بخـشی و بهـره    م مشابهت با مفاهیمی چـون اثر      باشد و علیرغ    می اقتصادي

دهـد،    مـی  اثر بخشی میزان حصول اهداف تعیین شده را نشان        . آنها متفاوت است  

                                       
1. Oxford Dictionary. 
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مـورد انتظـار   کند که تا چه اندازه از تالشهاي انجام شـده بـه نتـایج          می یعنی بیان 
باشـد و    مـی نیـز ترکیبـی از کـارایی و اثـر بخـشی      وري    منتهی گردیده است، بهره   

به معناي پیشرفت تکنولوژي، بهبود کـارایی، اسـتفاده از صـرفه            وري    افزایش بهره 
ي ناشی از مقیاس تولید و یا ترکیبی از هر سه مـورد اسـت، در حالیکـه                  ها  جویی

بوده و افزایش کارایی به معناي استفاده بهینـه        کارایی بهره برداري صحیح از منابع       
  )1388زاده،  عباس (.باشد  میاز امکانات و سطح تکنولوژي موجود در جامعه

. چنین فارل ناکارایی را به عنوان انحراف از وضعیت بهینـه تعریـف نمـود     هم
شـود عملکـرد واقعـی واحـد اقتـصادي در             می ناکارایی تمام مواردي را که باعث     

باشد را در ) با توجه به عوامل تولید مشخص (ر از مقدار قابل حصول سطحی کمت 
 بر این اساس ناکارایی مـدیریتی نیـز یکـی از اجـزاي ناکـارایی فـارل             . گیرد  می بر

همچنین ناکارایی با آنچه که بعضی از اقتـصاددانان اتـالف منـابع نامیـده      . باشد می
توانـست بـا     میتولید مورد نظر اتالف منابع به این معناست که       . اند، مطابقت دارد  

  .ي کمتر از آنچه صورت گرفته، حاصل شودها هزینه
 گاهی با ناکـارایی ناشـی از مقیـاس          افتد،  می ی به دالیل مختلفی اتفاق    ناکارای

شویم که به دلیل انتخاب سطح غیر مطلوب تولید محصوالت روي داده            می روبرو
 علـت ترکیـب غیـر بهینـه         است و یا ناکـارایی ناشـی از حیطـه عمـل را کـه بـه                

دلیل ناکارایی گـاهی مربـوط بـه عـدم          . نماییم  می محصوالت اتفاق افتاده مشاهده   
باشد که به ناکارایی تکنیکی معروف اسـت و گـاهی از     میاستفاده صحیح از منابع 

ترکیب نادرست عوامل تولید با توجه به قیمت آنها در بازار حـادث شـده کـه بـا            
  .شود شناسایی میعنوان ناکارایی تخصیصی 

 1950گیري کارایی اولین بـار توسـط فـارل در سـال         ارائه روشی براي اندازه   
او پیشنهاد داد که مناسبتر است که عملکرد یک بنگاه اقتصادي بـا       . صورت گرفت 

یعنـی بایـد    . هاي موجود در صنعت مورد مقایسه قرار گیـرد          عملکرد بهترین بنگاه  
.  تعیین عدم کارایی یک بنگاه سـاخته شـود         شاخصی به عنوان مالك مقایسه براي     

گیري کارایی براساس کارهاي انجـام شـده توسـط           اندازهفارل نیز نظریاتش را در      
  ) 1388رنجبر و همکاران، . ( آغاز نمود1951دبرو و کوپمانس در سال 
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ي اقتصادي تابع تولید عبارت است از رابطه میان عوامل تولیـد و          ها  در نظریه 
کـارایی مفهـومی نـسبی    . شده در سطح مشخصی از تکنولـوژي      محصوالت تولید   

ایـن معیـار عملکـرد    . باشـد   میبوده و مقایسه بین عملکرد واقعی و عملکرد بهینه      
واقعی یک واحد اقتصادي را با عملکرد بالقوه آن مقایسه کرده و درصد اخـتالف                

تـصادي،  ي اق هـا   به طور خالصه در نظریـه     . آورد  می عملکرد بهینه بدست   آن را با  
  ).1388زاده،  عباس(باشد   میهینهکارایی نسبت عملکرد واقعی به عملکرد ب

وري نیـروي     وري جزئـی از بهـره       هاي بهره   فارل با توجه به نارسایی شاخص     
وري کـل عوامـل تولیـد      گیري شـاخص بهـره      کار، سرمایه و انرژي بر روي اندازه      

هـا تخمـین زده    طالعـات بنگـاه  او پیشنهاد نمود تابع مرزي به وسیله ا. تأکید نمود 
داگـالس   تابع تولید مرزي پارامتریک به شکل کاپ         1968ایگنر و چاو در سال      . شود

مـرزي  ها بعدها به تحلیل   این مدل .  بنگاه تخمین زدند   Nاي    را با استفاده از آمار نمونه     
خطـا  معروف شد و داراي این محدودیت است که امکان تأثیرگـذاري            ) DFA(معین  

گیـرد و   اجزاي اخالل را در تخمین مرزي تصادفی تابع تولید در نظر نمـی و سایر  
  )1388رنجبر و همکاران، . (داند همه انحرافات از مرز را ناکارایی فنی می

براي رفع این محدودیت درصدي از مـشاهدات کـه بـه مـرز              ) 1971 (1تیمر
 اسـتفاده از  تخمین زده شده بسیار نزدیک بودند را رها کـرد و مـرز را دوبـاره بـا            

این روش که درصدي از مـشاهدات بـه صـورت     . ي تقلیل یافته تخمین زد    ها  داده
بـاالخره در سـال   .  معـروف گردیـد   2شوند به مدل مرز آمـاري       می اختیاري حذف 

 به طور همزمان و در دو قاره جهان پیشنهاد کردند       3 دو گروه از اقتصاددانان    1977
بت داده شـود یکـی عامـل ناکـارایی و     که انحراف از مرز تولید بـه دو عامـل نـس     

گیري متوسط کـارایی تمـام    اندازهدیگري خطاي تصادفی، و به این صورت امکان     
 گردید، اما تفکیک ناکارایی از خطـاي تـصادفی   پذیر به صورت کلی امکانها    بنگاه

 بـا  1982در سـال  . امکـان نداشـت  هـا   گیري کارایی براي هر یک از بنگاه  اندازهو  

                                       
1. Timmer. 
2. Statistical Frontier Model. 
3. Aigner, Lovell and Schmidt , Meeusen and Van den Block. 
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 محاسـبه و  1اه حل ابتکـاري توسـط جانـدرو، الول، مـاترو و اشـمیت         ارائه یک ر  
.  گردیـد پـذیر  ي تولیدي و خدماتی به تفکیـک امکـان  ها گیري ناکارایی بنگاه   اندازه

تواند بوسیله انتظار شرطی آن بر حسب    می پیشنهاد آنها این بود که مقدار ناکارایی      
ار انتظـاري ایـن توزیـع    یعنی مقـد . ارزش متغیر تصادفی کل خطا پیش بینی گردد     

  )1388زاده،  عباس. (تواند برآوردي از ناکارایی باشد  میشرطی
تـوان    مـی بـازده را . اسـت » نسبت بازده به منابع مـصروفه     «: کارایی عبارت از  

در شـود    مـی محصول یک واحد اقتصادي یا سازمان که منجر به ایجاد درآمد براي آن    
یروي کار، سرمایه و سایر منابع مادي که        ن: نظر گرفت؛ و منابع مصروفه عبارت از      

کار بنابراین، زمانی را که نیروي      . باشند  می گیرند،  می براي تولید مورد استفاده قرار    
که صرف به کارگیري نیـروي  اي  کند، و یا هزینه  میصرف انجام تولید یا ارائه خدمت    

فـی دیگـر، بـا در    در تعری. تواند معرف منابع مصروفه باشـد     می شود؛  می کار و سرمایه  
یی، بـه صـورت نـسبت حـداقل         ابه عنوان واحدهاي خدماتی کار    ها    نظر گرفتن بانک  

مـشخص سـتاده، در مقایـسه بـا      تحقق یافته، براي ارائه میزان       ۀ ممکن به هزین   ۀهزین
  )1380برهانی،  (.شود  میسایر واحدهاي موجود در آن صنعت در نظر گرفته

درجه و کیفیت رسیدن به مجموعه اهداف     کارایی در مفهوم عام آن به معناي        
 ابنـابراین یـک تولیدکننـده در صـورتی کـار     ). Fare, et al 1985(مطلوب است، 

. خواهد بود که بتواند به کلیه اهداف تولیدي که براي او در نظر گرفته شده برسد               
مفهوم کارایی عموما در سه سطح مختلف، خرد، سطح صنعت یا سازمان و سطح             

  )1387حسین زاده، ناجی و چمانه گیر، (.شود  میبردهکالن به کار 
به لحاظ نظري کارایی معطوف به حداکثر کردن نتیجه توسط سازمان یا نهـاد    

نکته حائز اهمیت تبدیل مفاهیم نظري کـارایی بـه مفـاهیم کمـی              . اقتصادي است 
ایـن  . در بیان علمی کارایی از مفاهیم حداکثر و حداقل استفاده شـده اسـت      . است

اهیم از آن جهت اهمیت دارند که بیانگر اسـتفاده حـداکثر از منـابع یـا تحمـل                 مف
توابع تولید یا هزینه مرزي در      . حداقل هزینه با توجه به تکنولوژي موجود هستند       

                                       
1. Lovell and Schmidt. 
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تواننـد بـه عنـوان معیـاري       مـی مطالعات تجربی نیز به این دلیل اهمیت دارند کـه      
حـسینی،   (.وامل تولید قلمداد شوند   ارزشمند براي محاسبه کارایی در استفاده از ع       

  )1386 علیان و سوري، عین
شـود؛    مـی به طور کلی، آنچه که به عنوان یک نظام مالی کارا، در نظر گرفتـه     

نظامی که خدمات مالی را بـا دقـت و سـرعت عمـل مطلـوب و      : عبارت است از  
  تحقق کند، و انتظارات متقاضیان در بهترین حالت ممکن را          می حداقل هزینه ارائه  

  )1385 زاده و سلطانی، حسن (.بخشد می
توان مفهومی پویا دانست تا ایـستا، بـر ایـن اسـاس کـه برخـی            کارایی را می  

داراي کارایی بیشتر و برخی دیگر داراي کارایی کمتري در هر واحد زمان             ها    بنگاه
شود کـه کـارایی فقـط در یـک نقطـه قابـل        در توضیح این مفهوم بیان می  . هستند
گیري نیست، بلکه در طول یک دوره زمانی باید آن را مد نظر قرار داد و بـه      اندازه

  )1383 هاشمی، (.ت تعدیالت خواهد بودعنوان مفهومی پویا بیانگر سرع
به این دلیل که    . رسد کارایی مفهومی نسبی است تا مطلق        می همچنین به نظر  

 ي دارد بررسـی   کارایی یک بنگاه در مقایسه با بنگـاهی دیگـر کـه عملکـرد بهتـر               
مفهـوم نـسبی    . باشـد   شود و بررسی کارایی براي یک بنگاه منفرد صحیح نمـی           می

از طرفـی  . نماید  میکم باشد واضح ترها  کارایی در صنعتی که درجه همگنی بنگاه    
تـوان بـا اخـتالل      میرا تنها ها    در صنعتی با درجه همگنی باال تفاوت کارایی بنگاه        

ماننـد تغییـرات آب و هـوا        هـا     ارج از کنترل بنگـاه    ي تصادفی خ  ها  ناشی از پدیده  
گیري کارایی تعریف حد استاندارد عملکرد بـراي      اندازهروش معمول   . توضیح داد 

تواند بهتـرین عملکـرد واقعـی         می این حد . واحدهاي اقتصادي قابل مقایسه است    
  )1383 هاشمی،. (صنعت یا بهترین عملکرد بالقوه تئوریکی باشد

  
  1و اثر بخشیوري  بهرهکارایی،  -1-3

کننـده یـک    نـه تنهـا بـراي عـوام مـردم تـداعی      وري   دو مفهوم کارایی و بهره    
موضوع واحد و آن هم بازدهی است، بلکه متناوبـاً توسـط برخـی کارشناسـان و                 
                                       
1. Effectiveness. 
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شوند درحالیکه دقیقاً بـه یـک    مسئولین کشور نیز به صورت مترادف بکار برده می 
.  به نهـاده را گوینـد      )ستانده(، نسبت استاندارد    طبق تعریف وري    بهره. معنا نیستند 

اي اسـت کـه چگـونگی     انـدازه مقدار تولید شده یا ستانده نیست، بلکـه   وري    بهره
نحوه بکارگیري و ترکیب منابع مصرفی با یکدیگر براي دسـتیابی بـه یـک نتیجـه        

 با مورد انتظار خاص و یا تعادل بین تمام عوامل تولید به نحوي که بیشترین نتایج     
به صورت سـتانده بـه نهـاده     وري    بهره. کند  می کمترین تالش حاصل شود را بیان     

 در هـر  مـؤثر متغیرهاي متعـدد و  . تواند شامل شود  میي زیادي را  ها  است و نهاده  
توانـد متـضمن کیفیـت، گـستردگی عملیـات، میـزان حجـم               ها می   کدام از نسبت  

سطح مهارت نیروي کار    مصرف، موجودي و ظرفیت تولید تجهیزات سرمایه اي،         
 کارایی نسبت بازده واقعی بدست آمده به بازدهی اسـتاندارد و بـالقوه            . باشد.... و  
 در واقع کارایی انجام بهتر آنچه که تاکنون صورت گرفتـه          . باشد  می )مورد انتظار (

. باشـد  باشد یعنی تمرکز بر هزینه یا به عبارت دیگر خوب کار کردن مطرح می        می
دهد که تا چه میزان از تالشـهاي انجـام گرفتـه،      میربخشی نشانواژه تخصصی اث 

اثر بخشی بدنبال این نیست که کار را چگونـه       . نتایج مورد نظر حاصل شده است     
انجام بدهد، بلکه بدنبال تعیین کردن محصوالتی است که بهترین نتیجه اقتـصادي        

اثربخـشی  .  شـود را دارند و یا قادرند به نتایج اقتصادي فـوق العـاده تـري منجـر              
مرتبط با عملکرد و فراهم آوردن رضایت انسان از تالشهاي انجام شده و کـارایی             

همچنـین کـارایی جنبـه کمـی و         . مرتبط با بهره بـرداري صـحیح از منـابع اسـت           
کارایی اولین شرط بقـاء پـس از دسـتیابی بـه موفقیـت      . اثربخشی جنبه کیفی دارد 

در حالیکه اثـر بخـشی بـه انجـام     . شود  میاست و با انجام کارهاي درست مرتبط      
یعنی هر دو   . ترکیبی از کارایی و اثر بخشی است      وري    بهره. نگرد  درست کارها می  

، سـنجش و ارزیـابی بـازده و    وري  مقوله را در بردارد و براساس این مفهوم، بهـره         
نتایج فعالیت یک سازمان را به اهداف و نسبت به حجـم منـابع مـصروفه در پـی          

  )1375ابطحی،  (.تاهد داشخو
 اثر بخشی+ کارایی  =وري  بهره
  انجام صحیح کارها+ انجام کارهاي صحیح  =وري  بهره
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. گیـریم   می را در نظر  ) 1-2(شکل  وري    و بهره ی  فهم بیشتر مفهوم کارای   ي  برا
طبق ادبیات کارایی، تابع تولید به نام مرز تولید معروف است که در واقـع بیـانگر               

  . آورد  میکه در هر سطح از نهاده، بنگاه آن را بدستاست ی حداکثر محصول
کامالً کارا هـستند و  ی کنند به لحاظ فن  میفعالیت) f(مرز  ي  که رو ی  یها  بنگاه

 دارنـد بنـابراین   1ناکـارایی ی کنند به لحاظ فن   فعالیت می ) f(که زیر مرز    ی  یها  بنگاه
  . کارا استB و Cطبق تعریف نقاط 

  
  وري و بهره ی مقایسه کارای:1-2شکل 

  
. توان محصول را افـزایش داد   می ناکارا است زیرا بدون افزایش نهاده     Aنقطه  

 Aکـه از نقطـه    ی  زمان. باشد  می )q/x(وري    بهرهي  گیر اندازهبیانگر  ی  خطوط شعاع 
شود بنابراین    می بزرگتری  کنیم چون شیب خط شعاع      می  حرکت Bبه سمت نقطه    

مـا بـه حـداکثر     C به نقطه Bرکت از نقطه در حال افزایش است و با ح    وري    بهره
ـ Cنقطه . رسیم  می ممکنوري    بهره نقطـه بهینـه تولیـد اسـت و هـر      ی  به لحاظ فن
  )1389امینی،  (.برخوردار استي پایین تروري  غیر از آن بهرهي ا نقطه

  
  مبانی نظري کارایی در تولید -1-4

 علـومی هـا، تحـت تکنولـوژي م    محصولی را که با مجموعـه مفـروض نهـاده    
  :تواند تولید شود تابع تولید گویند و داریم می

  
این نکته مهم است که اوالً بدانیم طبق نظریه سنتی، تـابع تولیـد بـه حـداکثر         
                                       
1. Inefficiency. 
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. داللت دارد) براي محصول معینها  حداقل نهاده (ي معین   ها  محصول به ازاء نهاده   
اي درك بهتـر موضـوع    بـر . تابع تولید در حقیقت مرز یک مجموعه تولیـد اسـت          

 داریـم،  Q و یک محصول Xگیریم که تنها یک نهاده   می را در نظر  اي    حالت ساده 
شود، مجموعه تمام ترکیبات فنـی ممکـن          می  نشان داده  Qمجموعه تولیدي که با     

بر مجموعه تولیدي داللـت دارد کـه        ) 2-2(است، ناحیه هاشور خورده در شکل       
 Xآنهایی هستند کـه بـراي مقـدار معـین نهـاده          در آن بیشترین ترکیبات فنی کارا       

  .نمایند می را حداقل X میزان نهاده Q را حداکثر و یا براي تولید مشخص Qتولید 

  
  مجموعه تولیدي و مرز معین :2-2شکل 

  
 Qبدیهی است که ترکیبات ناکاراي فنی به قـسمت داخلـی مجموعـه تولیـد        

  .گیرد  نمیتعلق دارد و روي مرز مجموعه تولید قرار
زمانی که در علم اقتصاد صـحبت از کـارایی بنگـاهی خـصوصی یـا دولتـی                  

آوریـم کـه بـا اسـتفاده از           مـی  شود آن سازمان یا شرکت را در نظـر          می )عمومی(
سـرمایه، مـواد اولیـه،    ، ي تولید تفکیک ناپذیر مثل نیروي انـسانی     ها  یکسري نهاده 

ارائـه  (به تولیـد کـاالیی     انرژي و سایر عوامل تولید تحت تکنولوژي خاص اقدام          
  )1383هاشمی، (.نماید  میتحت نظر و هدایت مدیر بنگاه) خدماتی
  

  از لحاظ اقتصاديوري  اهمیت کارایی و بهره -1-5
براساس اصـل عقالنیـت اقتـصادي همـواره         وري    اگرچه بهبود کارایی و بهره    
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رقابت  ،باید مورد توجه قرار گیرد لیکن امروزه با کمرنگ شدن مرزهاي اقتصادي           
ی پایـه اصـل   ی  یاکـار  وري و   وتالش براي بهره   یافتهاي    در صحنه جهانی ابعاد تازه    

اشـاعه فرهنـگ    ي  از کشورها بـرا   ي  در این راستا بسیار   . دهد  رقابت را تشکیل می   
و بکارگیري فنون و روشهاي ارتقاء آن اقدامات زیـادي انجـام      ي  ور  و بهره ی  یاکار

جدید در مقابل نقش افزایش کـارایی و        ذاري  گ  صورتیکه نقش سرمایه  ه  ب. داده اند 
در کشور ما نیز تالش بـراي  . شود  میاستفاده بهینه از منابع موجود رفته رفته کمتر  

و افزایش کارایی و استفاده بهینـه از منـابع موجـود رفتـه            وري    بهبود و ارتقاء بهره   
و افزایش  ري  و  در کشور ما نیز تالش براي بهبود و ارتقاء بهره         . شود  می رفته کمتر 

در . کارایی از یک انتخاب فراتر رفته و عمالً به یک ضرورت تبـدیل شـده اسـت           
شرایط فعلی با توجه به نوسانات شـدید درآمـدهاي ارزي و کمیـابی سـرمایه در                 
کشور، افزایش تولید کاالهـا و خـدمات از طریـق سـرمایه گـذاریهاي جدیـد بـا                   

رشـد بـاالي اقتـصادي در         انتظار بنابراین در سالهاي آتی   . محدودیت مواجه است  
 به واقعیت خواهد    وري  تنها با افزایش کارایی و بهره     کشور در برنامه پنجم توسعه      

در کشور توجه   وري    خوشبختانه در سالهاي اخیر به مساله کارایی و بهره        . پیوست
به نحوي که ماده پنجم پـیش نـویس برنامـه پـنجم توسـعه بـه ایـن                   . خاصی شد 

کار ي کل نیرو(عوامل تولید   ي  ور  بایست ارتقاء بهره    می ته و موضوع اختصاص یاف  
ي ور  سـطح بهـره     در پایـان برنامـه پـنجم،      ي  به طـور  ي  در رشد اقتصاد  ) و سرمایه 

ي سوم و چهارم توسعه اقتصادي به ایـن  ها در برنامه.  درصد برسد 5/2حداقل به  
اشـد کـه   بي ور حاصل از بهرهي  موضوع اشاره شده بود که یک سوم رشد اقتصاد        

  .)1389امینی، ( متأسفانه این مهم حاصل نشد
  

  کارایی و انواع آن -1-6
) 1957(گیـري عملـی کـارایی از سـوي فـارل             اندازههاي    معرفی انواع روش  

بـر  ) 1951 (2»کـوپمنز «و  ) 1951 (1»دبـرو «او در ادامـه کارهـاي       . صورت گرفت 
                                       
1. Debreu, (1951). 
2. Koopmans, (1951). 
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 اسـتفاده از عوامـل   ي میـزان ساز ي اقتصاد خرد با دو روش، حداقل   ها  مبناي نظریه 
تولید در سطح معینی از محصول و حداکثرسـازي محـصول در سـطح معینـی از                 

  .عوامل تولید به بیان کمی یا عملی کارایی اقدام نمود
، کـارایی   1کـارایی فنـی   : فارل سه نوع کارایی را براي یک بنگاه مطرح نمـود          

 یـک بنگـاه در      کـارایی فنـی، توانـایی     ). اي هزینه (3 و کارایی اقتصادي   2تخصیصی
بدست آوردن حداکثر محصول با استفاده از مقدار معینی نهاده و سطح مشخـصی             

کارایی تخصیصی، توانـایی یـک بنگـاه در اسـتفاده از            . دهد  می از فناوري را نشان   
سـازد و کـارایی     مـی بـا توجـه بـه قیمتهـاي آنهـا را معـین      ها   نسبتهاي بهینه نهاده  

 .4مشترك کارایی فنی و کارایی تخصیصی است      نیز از حاصل    ) اي هزینه(اقتصادي  
  )1386، علیان و سوري حسینی و عین(

باشـد کـه      مـی  5دهنده تـابع تولیـد مـرزي        نشان OF ، منحنی )3-2 (در شکل 
این تابع مرزي، حداکثرتولید . دهنده ارتباط میان محصول و عامل تولید است     نشان

دهـد، بـه همـین دلیـل      یقابل حصول از عامل تولید را در حاالت مختلف نشان م  
  .باشد دهنده وضعیت تکنولوژي موجود در آن صنعت نیز می نشان

باشـند یعنـی    هایی که بر روي این تابع تولید مرزي قرار دارند، کارا مـی              بنگاه
هـاي موجـود بیـشترین محـصول را تولیـد             ها با اسـتفاده از نهـاده        اینکه این بنگاه  

 تـابع قـرار دارنـد، بـا عـدم کـارایی مواجـه        هاي که در زیر این    اند ولی بنگاه    کرده
 معرف نقـاط  C و  Bغیر کارا ولی    اي     نشاندهنده نقطه  Aدر این نمودار،    . باشند  می

امـامی   (.باشد دهنده نقاط کارآمد می    نشان نقاط روي تابع تولید مرزي    . کارا هستند 
  )1379میبدي، 

             

                                       
1. Technical Efficiency. 
2. Allocative Efficiency. 
3. Economic Efficiency. 
4. Farrell, MJ, "The Measurement of Productive", Journal of Royal Statistical 

Society, (A, General), 120. Part ІІІ, (1957), pp.253-281.  
5. Frontier. 
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  تابع تولید مرزي: 3-2شکل 

  
به قیمت در دسترس باشد و یک فـرض رفتـاري ماننـد    اگر اطالعات مربوط   

ي هزینه یا حداکثرسازي سود را مد نظر قرار دهیم، در چنین مـواردي              ساز  حداقل
. گیـري نمـائیم   انـدازه  را هـم   1توانیم عالوه بر کارایی فنی، کـارایی تخصیـصی          می

 از عوامـل  اي    کارایی تخصیصی در انتخاب عوامل تولید، مستلزم انتخاب مجموعه        
ي داده  ها  با قیمت (تولید است که سطح مشخصی از محصول را در حداقل هزینه            

از حاصلضرب کارایی تخصیصی و کارایی فنـی معیـاري کلـی           . تولید نماید ) شده
  :آید، به عبارت دیگر  مییعنی کارایی اقتصادي بدست

  کارایی اقتصادي = کارایی تخصیصی × کارایی فنی
  کارایی اقتصادي = کارایی تخصیصی ×  کارایی مدیریت× کارایی مقیاس

  
  اصول ومفاهیم کارایی

برداري صـحیح از منـابع        در مفهوم جدید کارایی به مفهوم عدم اتالف و بهره         
. باشـد  بوده و معطوف به حداکثر ساختن نتیجه توسط سازمان یا نهاد اقتصادي می    

ممکـن   حـداکثر  عبارتـست از  )مـرزي  (تـابع تولیـد   شـد،  ذکـر  همانگونه که قبال 
 در .آیـد   مـی  بدسـت  مجموعـه عوامـل تولیـد      مشخصی از  مقادیر محصولی که از  

یعنـی   هستند، تولیدکنندگان غیرکاراز که بعضی ا توان فرض نمود  میئوري تولید ت

                                       
1. Allocative Efficiency. 
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 بـا  را ولیـد  ت اقتصاددانان این امکان عدم کارایی در      .ندارند قرار روي تابع تولید   بر

رنجبـر   (.داده انـد  قرار نظر مد گیري کارایی، اندازهنظري  ساختار مبانی و  بر تاکید
  )1388و همکاران، 

گیـري کـارایی از طریـق عملـی، معمـوال بـر           اندازههاي    معرفی انواع و روش   
بر اسـاس روش فـارل کـارایی یـک       . گیرد  صورت می ) 1951(اساس روش فارل    

 ترکیب ایـن دو کـارایی  . شود بنگاه از دو جزء کارایی فنی و تخصیصی تشکیل می    
یک مثـال   بابراي توضیح این مطلب او     . دهد  نیز، کارایی اقتصادي کل را نشان می      

 Y یک محصول  براي تولید  2X و 1X عامل تولید  دو از بنگاههائی که تنها   ساده از 
فـرض بـازده ثابـت نـسبت بـه           بـا . کند  ، تئوري خود را مطرح می     کنند  می استفاده

، 'AA  منحنـی یعنـی اي کـامال کـارا   بنگاهه مقیاس تولید منحنی هم مقداري تولید    
 را Yمحصول  که سطح مشخصی از 2X وX 1 عوامل تولیدکاراي ترکیبات تمامی 

 شـکل  دراین مورد   . دهد   نشان می  نمایند  می عرضه) محصول یک واحد  اینجا در(
  .نشان داده شده است) 2-4(

 زیـر کارایی ایـن بنگـاه بـصورت         باشد، ها بنگاه یکی از   نمایانگر Pنقطه   اگر
  :شود تعریف می

OR/OP  =کارایی فنی  

  
       توصیف انواع کارائی به روش فارل: 4-2شکل 
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او بـر روي مجموعـه    تولیدر یک تولیدکننده به لحاظ فنی کامال کارا است اگ    
این امرتوانائی بنگاه را بـراي بدسـت آوردن          .انجام شود  )AA' (هم مقداري تولید  

یـک   در .نمایـد   می منعکس مشخص را  لیدمجموعه عوامل تو   محصول از  حداکثر
. بـود  بعبارتی کارایی فنـی مـساوي یـک خواهـد      است،OP=ORبنگاه کامال کارا   

 میـل  کـارایی فنـی بـه سـمت صـفر           افـزایش یابـد،    OR و OPهرچه فاصله بین    
افزایش کارایی هربنگاه که با کـارایی        امکان بالقوه براي بهبود و     بنابراین، .نماید می

  )1998کوئلی و همکاران،  (.وجود خواهد داشت واجه باشد،ز یک م اکمتر
تعریــف کــارایی  در نظـر گــرفتن قیمــت عوامـل تولیــد،   همچنـین فــارل بــا 
) BB'(بوسـیله خـط هزینـه یکـسان      قیمت عوامل تولید. تخصیصی را ارائه نمود 

  تولیـد Pبنگـاهی کـه در  ) کارایی قیمـت (نشان داده شده است، کارایی تخصیصی    
کارایی تخصیصی، توانایی یـک بنگـاه       . شود  می  تعریف OS/ORرت  بصو کند، می

. دهـد  هاي آنها را نشان مـی  ها با توجه به قیمت       نهاده ۀبراي استفاده از ترکیب بهین    
 تعریـف   اسـاس همچنـین بـر  . دهد   عدم کارایی تخصیصی را نشان می      RSفاصله  

بـه  ی  کـارایی تخصیـص     از حاصل ضـرب کـارایی فنـی و         ، کارایی اقتصادي  ،فارل
این نوع کـارایی میـزان توانـایی و موفقیـت یـک      . دآی می بدست  OS/OPصورت  

ي هزینه هنگامی که در حال تولید سطح مطلوبی از سـتانده  ساز بنگاه را در حداقل 
  )1998 و همکاران، 1کوئلی (.دهد هست، نشان می

گیري کارایی به روش فـارل اینـست کـه مـستقل از              اندازهامتیاز عمده روش    
میزان اندازه کـارایی   گیري، اندازهدر واحدهاي  گیري است، یعنی تغییر    اندازه واحد

کـارایی   کـارایی فنـی بـیش از      ،  تحقیقات تجربی  مطالعات و  در .دهد  نمی را تغییر 
محاسبه کـارایی فنـی بـه اطالعـات         گیرد زیرا در    می تخصیصی مورد ارزیابی قرار   
غیرقابـل دسـترس یـا غیرقابـل     محصول که عموما   و قیمتی در مورد عوامل تولید    

  )1386 علیان و سوري، حسینی و عین (.باشد  نیاز نمی،اتکاء است
متوسط وزنی کارایی بنگاههـاي آن صـنعت     یک صنعت از   2کارایی ساختاري 

                                       
1. Coelli et al. 
2. Structural Efficiency. 
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 و وزن داده شده به بنگـاه را بـصورت           E(j ( ام را با   jچنانچه بنگاه   . آید  می بدست
W(j) = (q(j)/Q)  یعنی محصول بنگاهj    سـهم بـازار  (ام به کل محـصول صـنعت 

  :شود فارل بصورت زیرتعریف می نظر نشان دهیم، کارایی ساختاري از)  امjبنگاه 

[W(j).E(j)]



n

j 1 1/n) S = (  
تـوان کـارایی صـنایع مختلـف بـا            مـی  کـارایی سـاختاري    معیار استفاده از  با

  .مقایسه نمود محصوالت متفاوت را
ي میـزان اسـتفاده از عوامـل        سـاز    حـداقل  طریق توان از   می افزایش کارایی را  

سطح معینـی    در2حداکثرسازي محصول یا با محصول و سطح معینی از   در 1تولید
  )1386حسینی و عین علیان و سوري، (. به دست آورداز عوامل تولید،
 اطالعات مربـوط بـه منحنـی هـم       .را مورد توجه قرار دهید    ) 4-2(باز شکل   
گیـري کـارایی    اندازهامکان   شکل نشان داده شده،     این که در ) 'AA( مقداري تولید 

 ي عوامل تولید  ساز  بناي حداقل  م بر فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس و       فنی را با  
 و داشـته باشـد     قـرار  Pنقطه   بگیریم که در   نظر در بنگاهی را   اگر .آورد  می فراهم

عـدم    را استفاده نمایـد، مقـدار      2X و 1Xمشخص    مقادیر Yبراي تولید یک واحد   
که مبـین مقـداري از عوامـل     شود،  می نشان داده  RPکارایی فنی این بنگاه بوسیله      

این میزان بوسیله    .قابل کاهش است   است که با ثابت ماندن سطح محصول،       تولید
تـوان عوامـل      مـی  بیانگر درصدي است کـه     که شود  می  نشان داده  RP/OPنسبت  

  .کاهش داد) گذشته همان سطح تولید با( را تولید
RP/OP - 1 = TEi  =کارایی فنی  
OR/OP=  TEi = کارایی فنی  

 Rمثـال نقطـه   بـراي  . معنی کارایی فنی کامل بنگاه است   ه  مساوي یک ب   کسر
منحنـی  (زیرا این نقطه روي منحنـی کـارایی        باشد،  می با واحد  داراي کارایی برابر  
  .قراردارد) هم مقداري تولید

                                       
1. Input-Orientation. 
2.Output-Orientation. 
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  : داریمشد مانطور که ذکره Pتخصیصی بنگاه اما در مورد کارایی 
OS/OR = AEi = کارایی تخصیصی  

SR شـرط ثابـت بـودن محـصول     بـا (دهنده میزان هزینه قابل کـاهش      نشان( 
 Qنقطـه   مـا در  کـه تولیـد   شـود   مـی صورتی ایجاد  این کاهش هزینه در   . باشد می

، )OS/OP=  EE(کارایی اقتصادي  بر اساس تعریف .)Rنه درنقطه ( صورت گیرد
نصیري و همکاران،  فقیه( .باشد  میدهنده عدم کارایی اقتصادي     نیز نشان  SPفاصله  
1389(  

 بـدون اسـتفاده   "اما سوالی که در اینجا ممکن است پیش بیایید این است که  
  "نمود؟ توان تولید  میچه میزان محصول بیشتري بیشتر، عوامل تولید از

مبنـاي   بـر  یـا  ل و مبناي حداکثرسـازي محـصو     گیري کارایی بر   تفاوت اندازه 
یـک   اي که شامل یـک محـصول و   وسیله مثال ساده  ه  ب ي عوامل تولید  ساز  حداقل

  .نشان داده شده است) 5-2(شکل  است، در عامل تولید
 با بازده نزولی نـسبت بـه مقیـاس رسـم       x(F(مرزي   تابع تولید ) a(نمودار   در

کـارایی  . باشـد  ی ماجهودهنده بنگاهی است که با عدم کارایی م  نشانP. شده است 
 اسـت و  ) AB/AP(برابر نسبت    ي عوامل تولید  ساز  مبناي حداقل  فنی این بنگاه بر   

نــسبت  برابــر مبنــاي حداکثرســازي محــصول محاســبه گــردد، بــر در صــورتیکه
)CP/CD (و ي عامـل تولیـد    سـاز   مبناي حـداقل   بنابراین روشهاي بر  . بود خواهد 

داراي  بـت نـسبت بـه مقیـاس،       شـرایط بـازده ثا     در محصول، تنهـا   کردن حداکثر
یـا نزولـی     بازده صـعودي و    اما اگر  بود، خواهند) میزان کارایی (جوابهاي یکسان   

بـازده ثابـت   . بـود  ها یکـسان نخواهـد   داشته باشد، جواب نسبت به مقیاس وجود 
 در حالـت  .نـشان داده شـده اسـت   ) 5-2( شـکل ) b(نمودار  نسبت به مقیاس در  

 خواهدشـد، کـه بـه    )CD/CP( ) =AP/AB(لید، بازده ثابت نسبت به مقیاس تو    
باشد، بنـابراین در مطالعـات        می معنی برابر بودن کارایی محاسبه شده از دو روش        

تجربی بایستی اطمینان حاصل کرد که کدام مبنـا بـراي آن صـنعت یـا بنگاههـاي          
حــسینی و . (مــورد مطالعــه مناســب اســت و از آن روش خــاص اســتفاده نمــود

  )1386 ،علیان و سوري عین
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  ي عامل تولید و یا حداکثرسازي محصولساز گیري کارائی بر مبناي حداقل اندازه مقایسه :5-2 شکل

  
توان از طریق منحنی امکانـات   گیري کارایی بر تمرکز بر محصول را می       اندازه

 . در ارتباط است، نیـز نـشان داد  x1 و یک نهاده (y1, y2) تولید که با دو محصول
مشخص شده است بنگاه     ZZنحنی امکانات تولید با عالمت      م) 6-2(در شکل   

A      توانـد    زیـرا بـا همـان امکانـات موجـود مـی        .شود  به لحاظ فنی ناکارا تلقی می
 .یی فنـی اسـت  ا داراي ناکـار  AB به انـدازه     Aمحصول بیشتري ارائه دهد و بنگاه       

  .دشو  به عنوان خط درآمد ترسیم میDDهمچنین خط 

A
 
کارایی فنی بنگاه

    

OATE
OB

  

B بنگاه ی کارایی تخصیص    
OBAE
OC


 

A     کارایی اقتصادي بنگاه
OAEE TE AE
OB

    

  
        کارایی ستانده محور:6-2شکل 

Y1/X 

Y2/X 
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واند ت شود که بنگاه با همان امکانات می        به این صورت تعبیر می    ) 6-2(شکل  
گیري کـارایی فنـی مـا از          باید اشاره شود که در اندازه     . درآمد خود را حداکثر کند    

 .گـردد  ه بنگاه مشاهده شده وصل میکنیم که از مبدأ ب  یک خط شعاعی استفاده می    
  )1389امینی، ( .ماند در این صورت نسبتی از محصول به نهاده ثابت باقی می

  
  گیري کارایی اندازههاي  روش -1-7

گیري کارایی از طریـق عملـی بـر اسـاس روش فـارل صـورت                   اندازه والًاص
گیـري   اندازه براي اولین بار نظریات خود را در باب          1957فارل در سال    . گیرد  می

و بر پایه نظریات اقتـصاد خـرد     ) 1951(کارایی بر اساس روش دبرو و کوپمانس        
بنگـاه بـا عملکـرد      به پیشنهاد وي، مناسبتر آن است کـه عملکـرد هـر             . بیان نمود 

بـراي ایـن کـار از تـابع تولیـد      . هاي موجود در صنعت مقایسه شـود     بهترین بنگاه 
مرزي که حـداکثر محـصول ممکـن را از مقـادیر مشخـصی از نهـاده بـه دسـت                     

  )1379میبدي،  امامی( .شود آورد، استفاده می می
هاي مختلفی به کـار گرفتـه    براي تخمین کارایی از روش الگوي مرزي روش      

ها اساساً به دلیل فروض متفاوتی اسـت کـه بـر شـکل                تفاوت این روش  . شود  می
بـراي  . شـود  توابع تولید یا هزینه مرزي و یا جمله خطـاي تـصادفی تحمیـل مـی               

تخمـین توابـع مـرزي دو روش پـارامتري کـه بـر اسـاس روش اقتـصادسنجی و         
 بـه وجـود   شـده، گذاري    خطی پایه  ریزي  هاي برنامه   متري که بر اساس روش    اناپار

  .آمده است
  

  روش پارامتري -1-7-1
اولین مطالعات به روش پارامتري، بر اساس فنون اقتصادسنجی، توسـط ایگنـر و           

اخـالل  ها، الگویی با یک جـزء     در این نوع روش   .  صورت گرفت  1968چاو در سال    
کارایی شود و در نهایت  تصادفی مرکب تصریح و با فنون اقتصادسنجی تخمین زده می

 خطا، روش پارامتري ایـن      ۀبه دلیل وجود جمل   . گردد  کارایی بنگاه محاسبه می   و نا 
دهد که از مـرز کـارایی در اثـر عوامـل تـصادفی منحـرف                ها می   امکان را به بنگاه   
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، )SFA( سه روش تحلیـل مـرزي تـصادفی    . شوند، در حالی که هنوز کارا هستند      
هـاي    انـواع روش  ، از   )TFA(و تحلیـل مـرزي پهـن        ) DFA(تحلیل بدون توزیع    

 خطـا در  ۀهاي موجود در شکل تابعی و نیز توزیع جمل      تفاوت. باشند  پارامتري می 
  )2003ایلیوا، . (این سه روش باعث تمایز آنها از یکدیگر خواهد شد

 کـه مـستقالً توسـط ایگنـر، الول و اشـمیت و              )SFA (روش مرزي تصادفی  
 خطاي  ۀعی و یک جمل    معرفی گردیده، یک فرم تب     1977میسون و بروك در سال      

یک جزء جمله خطا، خطـاي  . گیرد مرکب را براي تولید، هزینه یا سود در نظر می 
تصادفی دو طرفه داراي توزیع نرمال با خصوصیات معمول بـوده و جـزء دیگـر،                

باشـد، داراي یـک توزیـع         عدم کارایی مـی    ةدهند جمله خطاي یک طرفه که نشان     
تفاوت بین تولید واقعی و مرزي عـالوه بـر          در این روش علت     . باشد  نامتقارن می 

به این معنا کـه اگـر عملکـرد بنگـاهی از            . باشد  کارایی فنی، عامل تصادفی نیز می     
تولید مرزي کمتر باشد، بخشی از آن به دلیل عدم کارایی فنی و بخـش دیگـر بـه          

  )1998کوئلی و همکاران، . (دلیل اثر عامل تصادفی است
 ، کـه توسـط اشـمیت و سـایکلز در سـال          )DFA(روش تحلیل بدون توزیع     

 توسعه یافتـه، بـا ایـن فـرض کـه جمـالت خطـاي             1993 و برگر در سال      1984
کنند، یک فرم  تصادفی از توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس معین پیروي می          

در ایـن روش هـیچ نـوع        . کنـد   تبعی مشخص براي مرز هزینه یا سود تصریح می        
برگـر و  . (دهـد   قرار نمی ) ها  ناکارایی(اي یک طرفه    فرض توزیعی بر جمالت خط    

  )1997هامفري، 
، با این که فـرم تبعـی مشخـصی را در نظـر     )TFA(روش تحلیل مرزي پهن    

. کنـد  ها یـا خطـاي تـصادفی فـرض نمـی           گیرد، اما هیچ توزیعی براي ناکارایی       می
  )1996مستر، (

  
  روش ناپارامتري -1-7-2

گیـري کـارایی     انـدازه  خطـی بـه      ریـزي   رنامههاي ناپارامتري به وسیله ب      روش
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ها تـصریح نـشده و هـیچ       در این روش تابع مشخصی براي تولید بنگاه       . پردازد  می
در ایـن روش  . گونه فرضی براي وجود یک جزء اخـالل تـصادفی وجـود نـدارد          

گونـه انحرافـی   راي هیچ بنگاهی وجود نداشته و هرامکان انحراف از مرز کارایی ب 
  )1390رنجبر و همکاران، ( .شود گیري می اندازهن ناکارایی از مرز به عنوا

پیدایش روش ناپارامتري به مطالعه فارل که به محاسبه عملی کـارایی بخـش          
هـایی   اما به دلیل مـشکالت و محـدودیت  . گردد کشاورزي آمریکا پرداخت، بر می   

گیري کارایی و روش وي وجود داشت، ایـن روش بـه طـور عملـی                 اندازهکه در   
 خطـی بـراي     ریـزي   روش برنامه . ها مسکوت ماند    اربرد چندانی نیافت و تا سال     ک

 تحـت   1979محاسبه کارایی براي اولین بار توسط چارنز، کوپر و رودز در سـال              
این روش با جامعیت بخشیدن به روش فـارل بـه           .  معرفی شد  1CCRعنوان مدل   

نده را در برگیـرد     اي که خصوصیات فرآیند تولید با چند نهـاده و چنـد سـتا               گونه
گیري کارایی نسبی  اندازهبراي  ) DEA(ها    روش تحلیل پوششی داده   . توسعه یافت 

  :پردازد به ارائه مدل زیر می

 

 
r= 1,2,….,s         , i= 1,2,    ,n         , j= 1,2,     ,m       uro,vio 0 

 سـهولت در حـل      از آنجا که مدل فوق یک مدل غیر خطی است، به منظـور            
آن را به یک مدل خطی تبدیل کرده و بـا   مدل فوق با فرض  

  :شود  زیر حاصل میۀتوجه به دوگان مدل فوق رابط
Min  θ 
S.t        j=1,2,     ,n 

                                       
1. Charnes, Cooper, Rhods (CCR). 
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           λ>0 

هـاي    وزن ةدهنـد   شامل اعداد ثابت است که نـشان       ×1N برداري   λکه در آن    
 را تـأمین  θ≥1هاسـت کـه شـرط      کارایی بنگاهθ. باشد  میθ مرجع براي  ۀمجموع

به دنبال مشکالت ناشی از بـازدهی ثابـت، بنکـر، چـارنز و کـوپر فـرض          . کند  می
 اضافه نمودند که به مـدل     ه مدل اولیه  بازدهی متغیر نسبت به مقیاس را مطرح و ب        

1BCCشود  زیر حاصل میۀبنابراین، رابط.  معروف شد:  
Min   θ 
S.t   

        NI َλ=1  λ>٠ 

ارزیابی کارایی مقیاس با مقایسه مدل فوق با قید بازده غیر صعودي نسبت به         
  :صورت گیرد به طوري که) NIλَ ≥1(مقیاس 

Min   θ 
S.t   

        NI َλ≤1  λ>٠ 

 بـه دو جـزء کـارایی        CCR محاسبه شده در مدل      بر اساس این مدل، کارایی    
  .شود مدیریتی و کارایی مقیاس تقسیم می

 ابتدا منحنی مرزي کارا از طریق یک سري نقاط تعیین شـده             DEAدر روش   
ي، مـشخص  سـاز   خطی، ایجاد و سپس در یک فرآیند بهینـه    ریزي  به وسیله برنامه  

هاي کارا و ناکـارا از   ایت بنگاهشود که بنگاه در کجاي این مرز قرار دارد، در نه   می
ترین مزیت این روش آن است که هیچ فـرم تبعـی           مهم. شوند  یکدیگر تفکیک می  

اما مشکلی که در اینجا وجود دارد آن اسـت  . شود ها تحمیل نمی    مشخصی بر داده  
 جود عوامل تصادفی غیرواقعـی    که ممکن است تابع مرزي محاسبه شده در صورت و         

تمام انحرافات از منحنی مرزي کارا را ناشی از عدم کـارایی        ، زیرا این روش     باشد

                                       
1. Banker, Charnes, Cooper (BCC). 
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  )1386حسینی و سوري، . (دهد واحدها دانسته و آن را در جزء ناکارایی قرار می
 بــه عنــوان روشــی 1FDHامــا امــروزه روش تحلیــل بــدون رویــه یــا روش 

این روش به اندازه روش     .  ایجاد و توسعه یافته است     DEAجایگزین براي روش    
DEA           هـاي بزرگتـري را       دیگر قیودي را بر مرز تولید تحمیل نکرده ولی تخمـین

کـه در ایـن مطالعـه جهـت       FDHدر ادامه روش    . کند   حاصل می  DEAنسبت به   
تخمین کارایی شعب بانک سپه از آن اسـتفاده خواهـد شـد مـورد بررسـی قـرار                   

  .گیرد می
  

  2FDHمدل  -1-8
  DEAتئوري  )1

روش قدیمی تجزیـه و تحلیـل کـارایی در          ها یک     روش تحلیل پوششی داده   
این روش رتبه بنـدي واحـدهاي       . است) هاDMU(مشابه  گیري    واحدهاي تصمیم 

هاي چنـد   بر خالف تحلیل. کند مشابه را نسبت به یکدیگر فراهم می  گیري    تصمیم
هـاي مختلـف در برابـر      ها، وزن عامل    مختلف، که در آن روش    ) MCDM( معیاره

 بـه بررسـی    DEAتري در نظر گرفته شـده اسـت، روش          یکدیگر با کارآمدي بیش   
بـه هـر حـال پژوهـشگران        . پردازد  عملیاتی در حال حاضر می     عملکرد واحدهاي 

 را به عنوان یک روش تحلیل چند معیاره به وسـیله رتبـه          DEAاند روش     توانسته
  )2000سارکیس، . (هاي مختلف در برابر یکدیگر به کار گیرند بندي گزینه

هاي تولیـدي مـشابه و         مقایسه واحدها در بخش    DEAف اصلی   احتماال، هد 
مزایـاي اسـتفاده از تحلیـل پوشـشی         . ارزیابی مجدد تصمیمات گرفته شده اسـت      

بنابراین آن . دهد گیران در واحدهایشان را نشان نمی ها هیچ تالشی از تصمیم داده
گر ایـن   مزیت دی . توان به عنوان یک روش رتبه بندي معقول در نظر گرفت            را می 

را نشان داده و عملکرد واحدها   گیري    است که درجه هر یک از واحدهاي تصمیم       
 تحلیـل پوشـشی      هـدف از   از آنجـا کـه    . دهد  که خوب یا بد انجام شده نشان می       

                                       
1. Free Disposal Hull. 
2. Elena V. Pachkova, FDH model. 



    هاي ناپارامتریک تحلیل مرزي بررسی کارایی جزیی در روش   36
  

گیري کارایی است، از ارتباط نهاده و ستانده واحـد مـورد بررسـی و                اندازهها    داده
بنـابراین تـصمیم گیـران هـیچ        . چنین کارایی دیگر واحدها مشتق شـده اسـت          هم

با این . تأثیري بر رده بندي کارایی نداشته و در این روش تابع سودي وجود ندارد         
 DEAها وجود دارد، زمانی که  هاي تحلیل پوششی داده     هایی در مدل    حال، تفاوت 

اي از نفـوذ بـر       گیرد درجه   به عنوان یک ابزار معیار چندگانه مورد استفاده قرار می         
  .ها دارد تحلیل

د ربا مقایسه عملکگیري  تجزیه و تحلیل کارایی از برخی از واحدهاي تصمیم       
در یـک روش دیگـر، مـا        . شـود   مشخص انجام می  گیري    آنها و واحدهاي تصمیم   

فرضـی را بـا توجـه بـه ترکیبـی از واحـدهاي            گیـري     توانیم واحدهاي تصمیم    می
سـپس  . نظـر بگیـریم   شـود، در      معین که در این مقایـسه شـامل مـی         گیري    تصمیم

ایـن مجموعـه    . کارا را شامل خواهـد شـد      گیري    اي از واحدهاي تصمیم     مجموعه
شـوند را   در آن مقایـسه مـی  گیـري   سطح پوششی را که همـه واحـدهاي تـصمیم     

  .دهد تشکیل می
معـین، تفـاوت    گیـري     به طور مشخص، ترکیبات مختلف واحدهاي تـصمیم       

 بـر اسـاس     DEAهـاي     ی مـدل  برخـ . کنـد   مجموعه واحدهاي فرضی را بیان مـی      
یـا  ) 1978( که توسط چارنز و همکاران CCRترکیبات پیوسته هستند، مانند مدل    

هـاي دیگـر      مدل. ارائه شده است  ) 1987( که توسط بالکر و همکاران       BCCمدل  
ارائه شـده بـا ترکیبـات     ) 1984( که توسط تولکنر و همکاران       FRH و   FDHمثل  

  .گیرد دو مدل اخیر مورد بررسی قرار میدر ادامه . گسسته سر و کار دارد
  

  بندي کلی فرمول )2
عملیاتی و در حـال    گیري    به طور کلی با توجه به مجموعه واحدهاي تصمیم        

 دو هدف اصلی را دنبال DEAهاي مربوط،  ها و ستانده تأسیس و با توجه به نهاده     
  :کند می

قسیم و بـه هـر   موجود به واحدهاي کارا و ناکارا تگیري  واحدهاي تصمیم . 1
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معمـوال واحـدهاي کـارا نمـره یـک بـه       . شود یک از واحدها نمره کارایی داده می   
  .آورند دست می

اي در سطح پوششی بـه   تالش براي یافتن یک نقطه مرجع کارا یعنی نقطه      . 2
 .عنوان نقطه موفقیت جهت هر واحد ناکارا

.  نیـست   مختلف منحصر به فرد    DEAهاي    راه رسیدن به این اهداف در مدل      
شکل سطح پوششی را تحت تـأثیر  گیري  اي از واحدهاي تصمیم     انتخاب مجموعه 

بـا ایـن   ) در صـورت وجـود  (چنین تعیین بازده نسبت به مقیاس         هم. دهد  قرار می 
گیـري   نقطه مرجع کارا توسط پـروژه واحـدهاي تـصمیم      .  است پذیر  ها امکان   مدل

اي   نتخـاب چنـین پـروژه     چنین ا   هم. داده شده روي سطح پوششی داده شده است       
 بـه عنـوان مـدل در        DEAهـاي     بسیاري از مدل  . کند  میزان کارایی را مشخص می    

گیـري   د تـصمیم حـ  واN. چارچوب کلی ریاضی در ایـن مـتن ارائـه شـده اسـت          
)DMUs (          را در نظر بگیرید، هر کدام از این واحدهاp  ستانده مختلف با اسـتفاده 

 به نماینـدگی از  q×n یک ماتریس x کنید   فرض. کنند   نهاده مختلف تولید می    qاز  
) xij, …, xqj( T=xjسـپس سـتون   . باشـد ) DMU(  واحـد nها براي تمـام   نهاده

 بـه  p×n نیز یک ماتریس yچنین  هم. است) j) DMUjبردار نهاده براي واحدهاي   
) yij,…,yqj(T=yjبـوده و    ) DMUs( واحـد    nها بـراي تمـام        نمایندگی از ستانده  

نـشان  )xj,yj( بوسـیله    DMUjپس  . باشد) j) DMUjراي واحدهاي   بردار ستانده ب  
توان با حل یک برنامه مناسب بـه دسـت    هر دو هدف فوق را می    . داده شده است  

  .آورد
هاي معـین   DMUهاي ممکن توسط ترکیبات خطی از       DMUاي از     مجموعه

. شـود    ضـرایب ایـن ترکیبـات خطـی را شـامل مـی             Aمجموعه  . داده خواهد شد  
 DEAهـاي   مـدل .  ممکن خواهد بودDMU باشد یک λЄA، که  )xλ,yλ(بنابراین  

 را DMUچنین این مجموعـه واحـدهاي         هم.  اختالف دارد  Aبسیاري با مجموعه    
کند به این معنا که نقـاط کـارا در سـمت     به واحدهاي کارا و ناکارا طبقه بندي می      

. گیـرد   داده شـده، قـرار مـی   A ممکن که توسـط      DMUچپ مرز همه واحدهاي     
نمـره کـارایی واحـدها      . شود  بنابراین آن نیز به وسیله یک سطح پوشش تعیین می         
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)DMUبستگی به موقعیت    ) هاDMU             نسبت به نقطه مرجع کـارا کـه بـه وسـیله 

  .سطح پوششی داده شده، دارد
انتخاب نقطه مرجع کارا براي واحدهاي ناکارا به جهت انتخابی بستگی دارد،         

: توانند دو جهت را داشـته باشـند    می FDH و   CCR  ،BCCهاي بسیاري مثل      مدل
هـاي نهـاده محـور در بـه        به طوري کـه مـدل     . جهت نهاده محور و ستانده محور     

هـا   هاي ستانده محور در به حداکثر رساندن سـتانده  ها و مدل    حداقل رسانده نهاده  
  .تمرکز دارند

هاي زیاد دیگري براي انتخـاب نقطـه مرجـع کـارا وجـود        به هر حال، روش   
در واقع هر نقطه روي سطح پوششی که بر انتخاب واحدهاي ناکـارا تـسلط     . دارد

  .تواند به عنوان نقطه مرجع به کار گرفته شود دارد می
  

  هاي نهاده محور مدل -1-8-1
اي را روي سطح پوشـشی         ناکارا، مدل نهاده محور نقطه     DMUبا وجود یک    

  .ط مورد نظر باشدکند که داراي حداقل نهاده در میان نقا انتخاب می
    :فرمول ریاضی کلی براي مدل نهاده محور به این صورت است

 
S.t  Yλ-  =Y0 
  θX0-Xλ-  =0 
          
   

 θمتغیـر عـددي     .  در یک زمان حل شـده اسـت        DMUاین برنامه براي یک     
 +S. هاي انتخابی استDMUها در برخی از  دهدهنده کاهش متناسب همه نها نشان

 یک ثابت بی نهایت کوچـک غیـر ارشمیدوسـی       Є.  متغیرهاي سکون هستند   -sو  
 را براي بـه حـداکثر کـاهش    θابتدا . دهد است که اجازه تقسیم کردن مسأله را می     

سپس براي حرکت به سطح پوششی، . رسانیم ها به حداقل می دهاممکن همزمان نه  
 بـه وسـیله   θانتخـاب نقطـه بهینـه    . رسـانیم  ون را بـه حـداکثر مـی       متغیرهاي سک 

)1(  
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ها براي  کند که کاهش نهاده این محدودیت بیان می   . شود  محدودیت دوم کنترل می   
DMU     هاي مورد بررسی منهايDMU       هاي فرضی منهاي متغیر سکون مثبت باید

ـ     . صفر باشد  ه همراه با محدودیت اول مطمئن هستیم که نقطـه مرجـع بـا توجـه ب
DMU(xλ,yλ)   اي انتخاب شـود کـه داراي حـداقل ورودي ممکـن         باید در منطقه

  . مورد نظر استDMU0 همان DMU کارا باشد این DMU0اگر . باشد
. شود  ، نمره کارایی توسط تابع هدف مشخص می       DEAبا توجه به دو هدف      
  :شود به وسیله کارا مشخص میDMUدر مدل نهاده محور، یک 

Z*=θ*=1        &       s*+=0     و      s*-=0 
گیـرد و    کارا روي سطح پوششی قرار می    DMUآنچه واضح است اینکه یک      

هاي پایینتر پیدا   دیگري با نهاده   DMUدیگر نباید امکان این وجود داشته باشد که         
هاي ناکـارا   DMUsبراي  . هاي مساوي یا باالتر پیدا کرد       توان با ستانده    کرد، اما می  

θ*≤1 و براي θ*=1 ،s*+>0 یا s*->0و یا اینکه هر دو بزرگتر از صفر است .  
  

  هاي ستانده محور مدل -1-8-2
اي بـا حـداکثر سـتانده از بـین نقـاط            یک مدل ستانده محور، انتخـاب نقطـه       

  .موجود در سطح پوششی است
  :فرمول ریاضی کلی براي مدل ستانده محور به این شرح است

 
S.t  Y0-Yλ +  =0 
   Xλ+  =X0 
             
  

ها را  در ابتدا همه ستانده. بندد  را در یک زمان به کار می    DMUباز هم برنامه    
که نهاده آن تغییر نکرده باشـد،        انتخابی، به طوري   DMU0به طور متناسب از یک      

حرکـت  سپس بـا  . د در یک نقطه ممکن به دست آیداین افزایش بای . دهیم  افزایش می 
  .کنیم به سمت سطح پوششی با حداکثر کردن متغیرهاي سکون حرکت می

)2(  
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نهـاده و  (هـا در هـر دو جهـت          همانطور که در باال ذکر شد، بسیاري از مدل        
هاي مختلفـی بـراي یـافتن طـرح           مطرح شده است، بنابراین روش    ) ستانده محور 

DMU0      به هر حال، سطح پوششی بـراي هـر   . وجود دارد بر روي سطح پوششی
از . هاي یکسان بـه کـار گیـریم، مـشابه اسـت          که آن را در مدل      دو روش تا زمانی   

از سـوي  . افتد ها به کارا و ناکارا در یک زمان اتفاق می      DMUsرو، طبقه بندي     این
دیگر، میزان کارایی به هدف طـرح بـستگی داشـته و بنـابراین در دو روش فـوق              

  .وت استمتفا
  :شود به وسیله  کارا مشخص میDMUبراي یک مدل ستانده محور 

Z*=φ*=1        &         s*+=0     و      s*-=0 
 یا اینکه هـر دو   s*->0 یا   φ=1  ،s*+>0 و براي    φ*≥1 ناکارا   DMUاما براي   

  .بزرگتر از صفر است
کنـد،   از آنجا که طرح روي سطح پوششی نقش نقطه مرجع کارا را ایفـا مـی               

متفـاوت  گیري  ها با توجه به روش جهت DMUدستیابی به اهداف براي برخی از       
توانـد   کند که آیا یک واحـد مـی    نهاده محور بیان میرداقبا توجه به اینکه م   . است

دار نهاده و یا حتی کمتر تولید نمایـد،  قدر تولید صرفه جویی کرده و یا با همان م         
تـوان سـتانده    گوید که آیـا مـی       ده محور می  رسد مدل ستان    در حالی که به نظر می     

  .هاي کمتر یا همان مقدار نهاده به دست آورد بیشتر را با استفاده از نهاده
  

  FDHمدل  -1-8-3
 است کـه توسـط دپرینـز،     FDH که در این متن مطرح شده مدل         DEAمدل  

 و CCRهـاي   تفاوت این مـدل بـا مـدل   . بیان شده است  ) 1984(سیمار و تولکنز    
BCC ر آن است که مدل       دFDHدر عـوض، ایـن   . کند  با فرض تحدب عمل نمی

 ناکـارا بـه   DMUمدل یک ماهیت گسسته دارد، یعنی نقطه مرجع کارا براي یـک         
ها موجود DMUصورت یک نقطه در مرز کارایی پیوسته وجود ندارد اما در میان          

  :به صورت زیر است ) 2(و ) 1(براي رسیدن به این مجموعه در رابطه . است
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  : به صورت زیر استمحور نهاده FDHبنابراین فرمول ریاضی مدل 

 

S.t  Yλ-  =Y0 
  θX0-Xλ-  =0 
             

  

  باشد  ستانده محور به این صورت میFDHمدل 
 

S.t  Y0-Yλ +  =0 
   Xλ+  =X0 

             

  

هایی بـر دیگـر     DMUسطح کارایی به صورت پلکانی است که بر اساس آن           
DMU    هاي کارایی به جاي مرز کارایی        بنابراین تحلیل . هاي داده شده برتري دارند

ایـن مـدل نـسبت بـه        . شود   شده انجام می   هاي داده DMUفرضی نسبت به دیگر     
 داراي این مزیت اسـت کـه هـدف دسـتیابی بـراي یـک           BCC و   CCRهاي    مدل

DMU           نقطه .  ناکارا داده شده توسط نقطه مرجع کارا اعتبار بیشتري خواهد داشت
 FDHمـدل  . هاي عملیـاتی موجـود خواهـد بـود    DMUمرجع به روشنی یکی از   

هاي موجود  DMUهاي فرضی است که     DMU اي از   تر گسترش مجموعه   پیشرفته
این مـدل پیـشرفته   . ذکر کرده است) 1993(شود، همانطور که تولکنز  را شامل می 

گردید، که در ادامه معرفـی      ) 2001( توسط آگرل و تیند      FDHمنجر به ارائه مدل     
  .شود می

 عـدد   ریـزي   جزو مسائل برنامـه   ) 4(و  ) 3( مشخص شده در     FDHهاي    مدل

)3(  

)4( 
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 عدد صـحیح    ریزي  هاي برنامه   براي حل آنها باید از تکنیک     . ندصحیح مرکب هست  
یک الگوریتم شمارشـی کامـل      ) 1993(به هر حال، تولکنز     . مرکب استفاده نماییم  

  :در مورد روش نهاده محور رویه کار به صورت زیر است. کارا را مطرح نمود
DMU0=(x0,y0)ــد ــر بگیری ــم.  را در نظ ــین  ه ــه Di(0)چن ــامل مجموع  ش

هـا و     کـه ایـن واحـدها بـر نهـاده          ي داده شـده اسـت     هـا   DMUهایی از    شاخص
DMU0 بنابراین. ي خودشان کمی تسلط دارندها  

 
  : برابر است با3 نهاده محور داده شده در رابطه FDHبنابراین راه حل مدل 

 
هاي DMUهایی از   شامل مجموعه شاخصDo(0)براي حالت ستانده محور    

هاي خودشـان تـسلط دارنـد،    DMU0ها و     ستاندهها بر   DMUداده شده است که     
  :بنابراین

 
  : برابر است با3 ستانده محور داده شده توسط رابطه FDHپس راه حل مدل 

 
 داده شـده بـه   FDHبینیم که این الگوریتم در واقع یک راه حل براي مدل      می

 دو توجه داشته باشید کـه تمـام عناصـر در    . کند   فراهم می  3وسیله رابطه   
 و Xλها بـه ترتیـب در        ها و ستانده     را برطرف کرده، اگر نهاده     3محدودیت رابطه   

Yλ  هـا بـه    عالوه بر این با بازنویـسی اولـین مجموعـه از محـدودیت       .  وارد شوند
  :آید دست می
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کنـد کـه    بنابراین عامل حداکثر به آسانی مطمئن مـی  .  است s-≥0که    به طوري 
پس عامل حداقل در این الگوریتم بـا  . ها برقرار است    راي همه نهاده  این نابرابري ب  

 کـارا بـراي مجموعـه    DMU.  مطابقـت دارد  2عامل حداقل در تابع هدف رابطـه        
 شوند تا اندازه کارایی را تخمین بزننـد نقطـه مرجـع کـارا     هایی که استفاده می  

  . دارندها تمرکز بیشتري هها بر نهادDMUsها نسبت به DMUاست، چون که اغلب 
  

  :يساز خطی -1-8-3-1
 ویژه هستند از آنجا که آنها یک       4 و   3 داده شده در رابطه      ریزي  مسائل برنامه 

 فقـط   چـون   . کنند   فراهم می  FDHفرمول بندي خطی را در مورد مسائل        
صـفر  هـا     ، ارزش واحد خواهد داشت، در حالی که دیگر ترکیب         λیک ترکیب از    

 FDHاین مسأله در واقع منعکس کننده این حقیقت است که در مدل         . خواهد بود 
هـاي موجـود انتخـاب    DMUنقطه مرجع کارا به جـاي ترکیبـات دیگـر از میـان          

  .شود می
هاي تحت بررسـی  DMU0ترکیب واحد به عنوان یک نقطه مرجع کارا براي  

ه گـرا کـه    نهـاد FDHفرمول بنـدي خطـی مـدل        .  انتخابی مطابقت دارد   DMUبا  
  :ارائه شده است) 2001(توسط آگرل و تبند 

   نهاده گراFDH خطی مدل ریزي فرمول برنامه

 
S.t (Yh-Y0)λh -  =0   h=1,…,n 
  θhX0 - -Xhλh -  =0   h=1,…,n 

     

  ,  θh free 
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  :نده گرا برابر است باچنین فرمول بندي خطی براي مورد ستا هم
   ستانده گراFDH خطی مدل ریزي فرمول برنامه

 
S.t Y0 - Yhλh +  =0   h=1,…,n 
(Yh-Y0)λh +  =0   h=1,…,n 

     

  ,   free 

برابـر  ) pl (5 خطی در ریزي رنامهبا ب) p (4 خطی در   ریزي  برنامه. 3-1قاعده  
  .است

  :اثبات
توجـه داشـته   .  را در نظر بگیریـد    pl دلخواه را انتخاب و برنامه       DMU0یک  

بنابراین براي یک . شود  را شامل میλباشید که هر محدودیت فقط یک ترکیب از        
λتوانیم   ثابت ما میpl را به nتقسیم کنیم  مسأله  

 
  :ست با برابر اplبنابراین برنامه 

 
fi(λi)     یک تابع همگن مثبت است یعنی fi(λi)=λifi(1)  بـراي λi≥0 .  بنـابراین

  : خطی آن برابر است باریزي برنامه

 

) 5( 
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  . ستاده گرا معادل استFDHلیکن این مسأله با مدل
دهد تا بـه راحتـی بـه شناسـایی             خطی این امکان را می     ریزي  چنین برنامه   هم

شـود دسـت    طالعـات مـدیریتی را شـامل مـی    ، که برخی از اFDHمسائل دوگانه  
  : دوگان ستانده گرا به صورت زیر استFDH خطی ریزي مسأله برنامه. یابیم

 
  

  ؟؟ها ردیف شماره  FDH هریزي خطی دوگان شرح مدل برنامه - 2-10
 BCC شبیه تفسیر برنامه دوگانـه     FDH خطی دوگانه    ریزي  تفسیر مدل برنامه  

 سـتانده گـرا   BCCبرنامه  . گیریم   را در نظر می    BCCبراي این ما ابتدا مدل      . است
  برابر است با

BCCگرا  اولیه ستانده  

 
 

 
 

 
BCCگرا  دوگان ستانده  

 
 

 
 
 

 
. کنـد  اي برخی اطالعات اقتصادي را در داخل مسأله بیان مـی        مسائل دو جنبه  

)6(  
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  . دوگان ستانده گرا به شرح زیر استBCCتفسیر 
هـاي مـشخص سـاخته شـده        DMUs داریم که از     ما با یک بازاري سرو کار     

. استها    بردار قیمت براي نهاده    νو  ها     بردار قیمت براي ستانده    µدر اینجا   . است
از آنجا که رابطه قیمتهایی که مورد نظر است ارزش عددي واقعی آنها نیـست، در     

 تحـت بررسـی بـا    DMU0. شـوند  ي مـی ساز نرمالها  محدودیت اول قیمت نهاده  
کنـد کـه    دو محدودیت اخیر تعیین می. شوند  می ي ممکن کنترل  ها  یمتمجموعه ق 

هاي اقتـصادي سـازگار اسـت         این مورد با تئوري   . ها اکیداً مثبت شده است      قیمت
  .چون با خرید و فروش کاالها سر و کار داریم

فرض کنید متغیـر اضـافی   . محدودیت دوم یک محدودیت رقابت کامل است  
ν0     درآمد ثابـت   (ي ثابت تولید را بیان کند       ها  رخی هزینه  در وضعیت ستانده گرا ب

هاي انتخـابی     کند که با قیمت     پس محدودیت دوم بیان می    ). در وضعیت نهاده گرا   
  . معینی نباید سود مثبت داشته باشدDMUsهیچ 

 عالمت نابرابري اکید بـه کـار بـریم،    DMU0توجه داشته باشید که اگر براي  
 DMU0ادن ثـروت در ایـن بـازار اسـت، یعنـی      واحد تولیدي در حال از دست د  

 کـه  λدر این مورد ترکیب متغیر . هاي داده شده ناکاراست   DMUsنسبت به دیگر    
 در ساختار نقطه مرجع     DMU0 اولیه است صفر خواهد بود و        DMU0مربوط به   

 DMU0دهـد کـه     ایـن بـار دیگـر نـشان مـی         . شـود   کارا براي خودش شامل نمی    
  .ناکاراست

 در بازار ساخته شده است، که هزینـه  ν و µهاي  ه یافتن قیمت در اینجا مسأل  
 را با توجه به محدودیت داده شده بـه حـداقل   νTX0 + υ0، یعنی DMU0تولید 
 نهاده گـرا  BCCتفسیر مشابه به حداکثر رساندن ارزش بازده براي دوگان    . برساند
  .شود توان به دست آورد، مربوط می که می

 است،  BCC شبیه تفسیر مدل     FDHیر دوگان مدل    براي مشاهده این که تفس    
γ=νTX0 + υ0 را در نظر گرفته و دوگان BCC     ستانده گـرا را بـه ایـن صـورت 

  .کنیم بازنویسی می
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  !!ها فرق دارد؟؟ با قبلی    گرا  ستاندهBCCدوگان 

  
تـوانیم    مـی BCC در این است کـه در مفهـوم   ریزي  تفاوت بین این دو برنامه    

 دوگـان  ریـزي  را انتخاب کنیم، ولـی در برنامـه  ) µ و ν(ها    ه از قیمت  یک مجموع 
FDH  توانیم     ما میn    قعیت در داخـل کـشورها      ااین و .  سیستم قیمت انتخاب کنیم

هـا در داخـل یـک کـشور       دوگان قیمـت  BCCدر  . تواند توضیح داده شود     نیز می 
  . مورد بررسی استDMU0ها تابع  ي قیمتساز نرمال. شوند تعیین می

ها سر DMU کشور براي هر کدام از n دوگان، با   FDH خطی   ریزي  در برنامه 
شـوند، امـا نـسبت     ي میساز ها نرمالDMU0 کشور   nدر هر یک از     . و کار داریم  

 دوگان که در    BCCشود، بر خالف       دیگر تعیین می   DMUها بر اساس یک       قیمت
 DMU0است که   نتیجه این   . شوند  ها تعیین شده در نظر گرفته می      DMUآن تمام   

 است در یـک زمـان بـه         h=1,…,nها که   DMUhتحت بررسی به آسانی با دیگر       
  .شوند ها در همان زمان مقایسه شود، مقایسه میDMUsجاي آنکه 

  
   :FRHمدل  -2-8-3-2

مطـرح شـده ذکـر      ) 1993(  گسسته کـه توسـط تـولکنز       FRHدر پایان مدل    
 اسـت،  FDH تعمیم مدل FRH همانطور که در باال ذکر شد، اساساً مدل  . گردد  می

هـاي داده شـده، انعکـاس صـحیح     DMUکه در آن بـه جـاي توجـه محـض بـه       
DMU   فرمـول بنـدي   . گیـرد  ها و ترکیبات متناسب با آنها نیز مورد توجه قرار مـی
  : به صورت زیر استFRHمدل 
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   ستانده گراFRHمدل 

 
 

 
 

  . استFDHسطح پوششی این مدل امتداد پلکانی مدل 
مـدل  ) CCR و BCCي افزایـشی  ها مدل (DEAي دیگر ها در مقایسه با مدل   

FDH        داراي این مزیت است که یک DMU        ،معین را به عنوان نقطه مرجـع کـارا 
چنین تـشخیص تقعـر    هم. دهد  سازد، اختصاص می    که هدف دستاورد را معتبر می     

ل اطالعـات در   حـداق FDHدر مـدل  . سـازد  مجموعه امکانات تولید را میسر مـی      
ایـن مـدل مجموعـه      . مورد مجموعه امکانات تولید براي یک تحلیلگر نیاز اسـت         

بنابراین نسبت بـه   . کند  هاي داده شده ایجاد می    DMUامکانات تولید را فقط براي      
بـا ایـن   . کنـد  تري را فراهم مـی    ي مناسب ها   محدب، داده  CCR و   BCCي  ها  مدل

اگـر  .  کارا است  DMUري به عنوان    هاي بیشت DMUدهنده   حال، این مطلب نشان   
ي ها برخی اطالعات از تکنولوژي تولید موجود باشد، ممکن است استفاده از مدل          

زدهی ثابـت نـسبت بـه مقیـاس وجـود داشـته باشـد        ایعنی اگر ب . دیگر بهتر باشد  
  . بهتر استCCRاستفاده از مدل 

  
  تحلیل کارایی مرزي جزئی -1-9

اند  گیري کرده اندازهی واحدهاي تولیدي را    آنالیزهاي تجربی بی شماري کارای    
دو . گـردد   مـی ارائـه ) DMU (سـاز  که در این ادبیات اغلب بعنوان واحـد تـصمیم      

مـدل  . پارامتریک و ناپارامتریـک   . گیري کارایی وجود دارد    اندازهروش عمده براي    
مرز تصادفی رایج ترین مدل در میان مدلهاي پیـشین اسـت کـه مـدل رگرسـیون               

در .  با عبارت خطا غیر مثبت گرفته شده از تولید ناکـارا تکمیـل کـرد           کالسیک را 
 بوسیله چـانز و همکـاران و        1978 که در سال     DEAمقابل روشهاي ناپارامتریک    

FDH     بوسـیله دپرینـز و همکـاران معرفـی شـد در چـارچوب         1984 که در سال 
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رگرسیون آشناي اقتصاد سنجی نیـستند در عـوض اسـاس پوشـش ناپارامتریـک               
 با فرض یـک     DEA در حالیکه .مونه داده شده با یک مقطع خطی پیوسته هستند        ن

هـا    خطی بـراي سـطح پوشـش داده   ریزي  برنامه تکنولوژي محدب و به کار بستن     
 مبتنی بر قاعده تسلط ضعیف و حرکـت از فـرض تحـدب          FDHکند،    می استفاده

  . استDEAذاتی 
هـاي زیـادي بـا     ریک بحثهاي پارامتریک و ناپارامت موافقان و مخالفان روش   

قبالّ انتقادها متکی بر فرض محدودکننده در بـاب فـرم تبعـی وتوزیـع       . (هم دارند 
براي اتکا به مقادیر ورودي بعنوان توضیح دهنده که در تمـام            .خطاي تصادفی بود  

اخیـراّ  .) هـا   احتمال درونزا هستند وتنها براي اصـالح خروجـی مفـرد تکنولـوژي            
هاي مقطعـی، فقـدان تعریـف        ادسنجها براي وجود روش   انتقادهایی از طرف اقتص   

  و outlier ي شـدید  پـذیر   ي زیـاد، وجـود آسـیب      هـا   پردازش اطالعات و وابـسته    
گیـري کـارایی    انـدازه آخـرین انتقـاد بـه    . گیري خطا مطـرح گردیـده اسـت       اندازه

 α order و m orderناپارامتریک بوسیله روش مـرزي جزئـی اسـت کـه کـارایی            
ها با پذیرفتن مشاهدات کارا خارج از منحنی امکانـات           این روش . دشون نامیده می 

رو مــرز تخمــین زده شــده بــا  از ایــن. دهنــد  را تعمــیم مــیFDHتولیــد تخمــین 
گیري را   اندازهتعدادکمی از مشاهدات غیر عادي که امکان بیان برآوردهاي خطاي           

ت نـسبت   ي پـر  پذیر  روش مرزي جزئی آسیب   . دارند کامالّ شکل نخواهند گرفت    
  .کند  کم میFDH و DEAبه 

Nبـراي هـر   . گیر را در نظر بگیریـد   واحد تصمیمDMU i=1,2,….,N  یـک 
قابل مـشاهده   yi1,…,yiLو یک گروه ستانده تولید      xi1,…,xikگروه نهاده تولید    

 DMU بـراي هـر   θiگیري کـارایی محاسـبه کـارایی       اندازههدف ابتدایی از    . است
 و دوم   θiinpگـرا     یک کارایی نهاده  . شود  ظر گرفته می  معموال دو حالت در ن    . است

هر دو مفهوم از لحاظ جهت در فاصـله اطالعـات یـک            (θioutگرا    کارایی ستانده 
کـه کـارایی       در حـالی   ،)گیـري شـده متفاوتنـد      انـدازه مشاهده از کارایی مرزي که      

شـعاع  گرا مسافت  گرا مسافت شعاع نسبی را در جهت نهاده و کارایی ستانده     نهاده
 بـا  DMUدر مـدل مـرزي کامـل      . کنـد   گیري مـی   اندازهنسبی را در جهت ستانده      
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 (∞,θioutЄ[1 و  [0,1)θiinpЄشـوند کـه       منحنی امکانات تولید پوشـش داده مـی       
انـد، در     هاي کارا با امتیاز کـارایی واحـد مـشخص شـده           DMU. قرار گرفته است  

در مقابل . دهد  را نشان می   که حد پایین و حد باال انحراف از واحد، ناکارایی           حالی
دهد امتیاز کارایی از یک افزایش یا کاهش پیـدا کنـد      روش مرزي جزئی اجازه می    

گـرا و کـارایی       در ادامـه کـارایی نهـاده      . کنـد   به عبارت دیگر از تکثرجلوگیري می     
  .شود گرا که مشابه آن است توضیح داده می ستانده

که اخیرا به طـور مختـصر    تعمیم داده شده،    FDHهاي مرزي جزئی به       روش
 بـا  i=1, …, N کـه  DMUکارایی نهاده محور با مقایسه هـر  . درباره آن بحث شد

 اسـت بـا اطالعـاتی کـه از هـر خروجـی       j=1, …, Nهاي دیگر کـه  DMUهمه 
DMUi     اي از  مجموعـه . شـود  شود تخمین زده می  حداقل به همان اندازه ایجاد می
DMU   اي که شرط      هاي یکسان در نمونهylj≥yli   کنـد بـه صـورت         برآورد مـیBi 

هاي یکسان یکی که حـداقل مـصرف نهـاده را    DMUدر میان   . شود  نشان داده می  
 محاسبه شده به عنوان اسـتفاده نهـاده         و   iنشان دهد به عنوان مرجع براي       

  :نسبی محاسبه شده است

  
وان مرجع دهند و به عن هایی که مینیمم ورود مصرف را نشان می      DMUبراي  

 منفرد بـا اطالعـات غیـر    DMUبه وضوح حتی .  ارزش واحد دارد  هستند  
 مصرف نهاده را به صـورت ناکـاراي یکـسان ارائـه      ـ شاید گزارش نشدهـ نرمال  

  .گیري بسیار حساس است اندازه نسبت به پرت و خطاي FDHبنابراین . دهد می
  

  order-mکارایی 
order-m  ،FDH   فه کردن یک الیه تـصادفی بـراي محاسـبه درجـه             را با اضا

 توسط بهتـرین انجـام دهنـده همـسان در      DMUن معیار یک    ییکارایی به جاي تع   
 DMU بر ایده تعیین معیار      Order-m. نمونه در دسترس عمومیت داده شده است      

)2-1( 
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محاسـبه کـارایی   .  نمونه همسان استوار است   mبا بهترین عملکرد مورد انتظار در       
  :شود اي انجام می روسه چهار مرحله در یک پOrder-mبا روش 

 همـسان تـصادفی جـایگزین سـاخته     DMUتـایی  m یک نمونـه     Biبراي  . 1
  .شود می

 بوسیله نمونه مرجـع سـاختگی محاسـبه          ساختگی   FDHکارایی  . 2
  .شود می

  .شود مرتبه تکرار میD 2 و 1مرحله . 3
 .شود  محاسبه میOrder-mه کارایی  ساخته شدFDHاز میانگین امتیازات . 4

)2-2 (        
، ممکـن اسـت   dتصادفی مجـدد در هـر تکـرار        گیري    نه فقط به علت نمونه    

به همین دلیل امتیازات کـارایی  .  وجود داشته یا نداشته باشدDMU iهمانند خود 
Order-m       بـه ایـن معنـا کـه         .  ممکن است از ارزش واحد بیشتر باشدOrder-m ،

DMU                   هاي کارا که خارج از مـرز امکانـات تولیـد تخمـین زده شـده را پوشـش
گیـري     است، که در آن یک واحد تـصمیم        FDHاین تفاوت کلیدي براي     . دهد  می

در دسترس است، از اینکه مصرف نهـاده  ) as its own peer(که همیشه به عنوان 
 نیازمنـد   Order-mمحاسـبه کـارایی     . کند  نسبی از واحد تجاوز کند جلوگیري می      

انتخاب ارزش کمتر از واحد     .  است m و   Dنیازمند انتخاب مقدار براي دو پارامتر       
 بـه سـمت     mاگـر   . هـاي کـارا   DMU یعنی رسیدن به سهم بزرگتـري از         mبراي  

هـاي  m=N ،DMU و وقتـی  شـود   منطبـق مـی   FDH بر   Order-mنهایت برود    بی
، Order-m، بـراي  Order-α و FDHبـر خـالف     . العاده کارا واقع خواهد شد      فوق

DMU  مرجع وجود نداشته تا به عنوان معیار منحصر به فرد براي DMU   بـه کـار 
 شبه مرجـع هماننـد      با این حال یک روش ممکن تعیین        . گرفته شود 

  :زیر است

)2-3(         
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  Order-αکارایی 
Order-α  تعمــیم یافتــه FDH   بــا روشــی متفــاوت اســت  .Order-α  از  

)α-100(     هـاي در   امین درصد نهاده به جاي مینیمم مصرف نهاده در میان همـسان
  :کند دسترس به عنوان معیار استفاده می

)2-4(        
 بعـضی از  α>1بـراي  . شـود   منطبـق مـی  FDH بـر  α ،Order-α=100بـراي  

DMU   اده العاده کارا با منحنی امکانات تولید تخمینی پوشـش د           ها به صورت فوق
هـاي کـارا را تعیـین    DMUعداد تتواند به عنوان پارامتر معیار که        می α. شوند  نمی
 بـا رویـه    Order-αکه محاسبه امتیـاز کـارایی         تا زمانی . کند در نظر گرفته شود      می

  .شود  محاسبه می زودتر از نمونه مجدد درگیر نشده است، 
  مثال ترسیمی

 نمایی از روش ناپارامتریک مرزي که در بـاال توضـیح    )8-2( و   )7-2(شکل  
   کـاذب بـراي دو نهـاده و    DMU 40قبال نهاده تولید بـا  . دهند داده شد را ارائه می 

  جج

  
  1نهاده 

  مرز ثابت     واحدهاي با رویه       واحدهاي بدون رویه  
  

  گر نمایش گرافیکی کارایی نهاده: 7-2شکل 

  2نهاده 
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  1نهاده 

  
  

  Order-m، و DEA ،FDH ،Order-αتخمین مرزي با : 8-2 شکل
  

ها طبقه ستانده یکـسان    DMUدر مقابل همه    . یک تکنولوژي ستانده مشخص شد    
بـراي  . رو منحنی امکانـات تولیـد بـه صـورت تولیـد یکـسان اسـت                 است از این  

36DMU ها با استفاده از تکنولوژي کاپ داگـالس بـا اسـتفاده بـیش از حـد            داده
تولید یکسان صحیح کاب داگالس بـه همـراه   . شود  ها حاصل می    ز نهاده تصادفی ا 

 مـصرف نهـاده بـا ایـن         DMU 4بـراي   . شود  مشاهدات ساختگی نمایش داده می    
امتیـاز کـارایی   .  را در نظـر بگیریـد  DMU Aبراي مثال  .تکنولوژي ناپایدار است

تخمـین  . باشـد   به عنوان مبدأ می    O، که   بیانگر مقدار دو فاصله است، یعنی      واقعی
کارایی فرضی مصرف نهاده با مشاهدات واقعی همسان با توجه با ناشناخته بودن              

، و DEA ،FDH ،Order-α تخمین مرزي بـا     8-2شکل  . مرز ثابت ضروري است   
Order-m   نقاط مرزهاي تخمینی توسط مـصرف نهـاده مـشاهده    . دهد  را نشان می

. گیري شده، به وجود آمده است  زهانداایی تخمینی نسبی    رشده که بوسیله امتیاز کا    
هاي نـامنظم و بـی قاعـده مـرز تخمینـی را پوشـش         FDH  ،DMU و   DEAبراي  

  2نهاده 
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در حقیقـت مـشاهدات   . دهند ها ناکارایی باالیی را نشان می  DMUدهند و بقیه      می
در . گیـرد   را در نظـر نمـی  FDH و DEAمند تمام تأثیرات مرزي تخمینی با     قاعده
هاي غیر نرمـال خـارج از       12=m(  ،DMU (Order-m و) Order-α) 95=αمقابل  

 از  Order-m و   Order-αبه ایـن ترتیـب      . پذیرد  مرز امکانات تولید تخمینی را می     
تر اسـتفاده   هاي منظم براي تخمین مرز در مقایسه با معیار مناسبDMUاطالعات  

  .کند می
  

  استنتاج آماري -1-9-1
متیـاز کـارایی کـسب شـده از         اندازها براي تعیین خطـاي اسـتاندارد ا         خودراه

انداز ساده به عنوان تقریب سازگار        خودراه. تحلیل کارایی ناپارامتریک کاربرد دارد    
با توزیع نمونه مطلوب یه سبب مـرز تخمینـی طبیعـی از آنـالیز مـرزي سـودمند                  

انـداز   انـداز کـه نمونـه یـک خـودراه       خـودراه گیـري     با این حال زیر نمونه    . نیست
داریـو و سـیمار،    (باشـد   ست با مرز تخمینی سازگار می     آن ا  اساس   Nکوچکتر از   

 با اسـتفاده از ایـن   Order-m و Order-αخطاي استاندارد ارائه گردیده با      ). 2007
انـداز    مـرز خـودراه  m و   αبراي مقادیر نـسبتا کوچـک       . روش محاسبه شده است   

رایی بـراي محاسـبه امتیـاز کـا    . گـردد  ساده جایگزین رویه تخمین مرز طبیعی مـی  
Order-m     انـداز     نتایج خـودراه  .  رویه نمونه مجدد نیاز استOrder-m  در البـالي 

 بـه زمـان زیـادي جهـت     -که نمونه خیلی کوچـک اسـت    مگر این-نمونه مجدد  
  .محاسبه نیاز دارد

  
  بندي جمع - 1-10

گیـري کـارایی    انـدازه هـاي   در این بخش کارایی، مفاهیم و انـواع آن و روش         
هـاي پـارامتري و ناپـارامتري         در ادامـه روش   . قـرار گرفـت   مورد بحث و بررسی     

 و DEAهـاي    چنـین مـدل     هم. مطرح و مزایا و معایب آن مورد بحث قرار گرفت         
FDH    در روش   . باشـد، مطـرح شـد       هاي غیرپارامتري می     که از انواع روشDEA 

 ریـزي  ابتدا منحنی مرزي کارا از طریق یک سري نقاط تعیین شده به وسیله برنامه             
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شـود کـه بنگـاه در     ي، مشخص مـی  ساز  ی، ایجاد و سپس در یک فرآیند بهینه       خط
هاي کـارا و ناکـارا از یکـدیگر تفکیـک             کجاي این مرز قرار دارد، در نهایت بنگاه       

ترین مزیت این روش آن است کـه هـیچ فـرم تبعـی مشخـصی بـر        مهم. شوند  می
ن اسـت کـه ممکـن       اما مشکلی که در اینجا وجود دارد آ       . شود  ها تحمیل نمی    داده

. است تابع مرزي محاسبه شده در صورت وجود عوامل تصادفی غیر واقعی باشـد  
 مـورد   DEA یا تحلیل بدون رویه به عنوان روش جایگزین          FDHاما امروزه مدل    

ي افزایـشی   هـا   مدل (DEAي دیگر   ها  در مقایسه با مدل   . استفاده قرار گرفته است   
BCC   و CCR (  مدلFDH    ت کـه یـک       داراي این مزیت اسDMU      معـین را بـه 

. دهـد   سازد، اختصاص مـی     عنوان نقطه مرجع کارا، که هدف دستاورد را معتبر می         
 FDHدر مـدل   . سازد  چنین تشخیص تقعر مجموعه امکانات تولید را میسر می          هم

. حداقل اطالعات در مورد مجموعه امکانات تولید براي یک تحلیلگر نیـاز اسـت             
. کند  هاي داده شده ایجاد می    DMUید را فقط براي     این مدل مجموعه امکانات تول    

تري را فـراهم   ي مناسبها  محدب، دادهCCR و BCCي ها  بنابراین نسبت به مدل   
 DMUهاي بیشتري بـه عنـوان       DMUدهنده   با این حال، این مطلب نشان     . کند  می

اگر برخی اطالعات از تکنولوژي تولیـد موجـود باشـد، ممکـن اسـت       . کارا است 
یعنی اگر بـازدهی ثابـت نـسبت بـه مقیـاس            . ي دیگر بهتر باشد   ها  ز مدل استفاده ا 

  . بهتر استCCRوجود داشته باشد استفاده از مدل 
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  مقدمه -2-1
 براي ارزیابی عملکرد و کارایی واحدها، توسـط کـوپمن و            ها  نخستین تالش 

کـوپمن کـارایی فنـی را تعریـف و     . انجام گرفت) Copman and Debreu(دبرو 
امـا کـار کـاربردي در    . گیري کارایی فنی ارائه نمـود  اندازهدبرو هم شاخصی براي  

 بـا تخمـین کـارایی بـه روش     1957این زمینه اولـین بـار توسـط فـارل در سـال          
هـا را     هـا و سـتانده      او به جاي حدس تابع تولید، مقادیر داده       . رامتري مطرح شد  پا

مشاهده و مرزي را براي واحدها در نظر گرفت که آن مرز تابع تولید مرزي است          
فـارل بـا در نظـر گـرفتن     . شـود  گیري کارایی محسوب می   اندازهو شاخصی براي    

 بـازدهی نـسبت بـه       فروضی از جمله تک محصولی بـودن تولیـد و ثابـت بـودن             
 خطـی بـه تحلیـل کـارایی       ریـزي   مقیاس، در نهایـت بـا اسـتفاده از روش برنامـه           

 و CCRهاي دیگري از جملـه روش         بعدها با تکمیل روش فارل، روش     . پرداخت
 CCR کـه بـه نـوعی تکمیـل روش           BCCروش  .  مطرح شـد   BCCسپس روش   
زده متغیـر نـسبت بـه       گیري و تعیین کارایی با در نظر گرفتن بـا          اندازهاست، براي   

مطالعات زیادي براسـاس ایـن دو روش انجـام شـد و             . مقیاس تولید ارائه گردید   
بـه دلیـل نـواقص و       . به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفت       DEAسپس روش   

 مطـرح و در مطالعـات   FDH، روش تحلیل بدون رویه یـا  DEAمشکالت روش   
ت انجام گرفتـه در زمینـه کـارایی     در ادامه مطالعا  . زیادي مورد استفاده قرر گرفت    

  .گیرد در خارج و داخل کشور مورد بررسی قرار می
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           مطالعات انجام شده در خارج از کشور -2-2

  :»هزینه در صنعت بانکداريی کارایي گیر اندازه« ):1990( 1الول و تحقیق فریر* 
ي انکـدار هزینه در صنعت ب   ی  کارایي  گیر اندازهدر این تحقیق محققان بدنبال      

مـورد  ي هـا   داده. انـد  بـوده ی  خطـ ي  ریز و برنامه ی  با استفاده از روش اقتصاد سنج     
ي  بانک فدرال رزرو بوده است در این تحقیق تـابع هزینـه مـرز              575استفاده آنها   

  .اند باشد استفاده نموده  میوگ که به صورت ذیللسنانعطاف پذیر ترای تصادف
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1 1  

Z, W, Y, Xمتغیر محیطی، ها قیمت داده، ها ستانده، ها ده به ترتیب برابر با دا 
ها   تعداد ستانده i ،ها   تعداد داده  j باشد و   می )بانک( بیانگر تعداد بنگاه     Sباشند و  می

  . دهد  میرا نشان
STشـود و جملـه        مـی   حـداقل  C(y,W,Z)در این مدل تابع هزینه کل          

SAبیانگر ناکارایی فنـی و جملـه            نـشانگر ناکـارایی تخصیـصی و US  نیـز 
  .باشد  مینشاندهنده جمله اخالل

Z   تعـداد  ،  همان متغیر محیطی است که در مدل فوق الذکر اندازه شعب بانک
در مطالعه فوق محققین با استفاده روش تولیـدي  . باشد    می ...نوع بانک و    ،  شعب

ي هـا   درصـد ناکـارایی اقتـصادي در هزینـه    26که به طور متوسط     اند    نتیجه گرفته 
بانکهاي فدرال رزرو وجود دارد و میزان کـارایی تخصیـصی فنـی بطـور متوسـط          

  . درصد بوده است9برابر 
  

کـار در صـنعت     ي  نیروی  فنی  تخمین کارای « ):1998( 2یتیس و حشم  تتحقیق ب * 

                                       
1. Ferrier and Lovell (1990). 
2. Battese and Heshmati (1998). 
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  :»سوئدي بانکدار
ي در صـنعت بانکـدار  کار ي نیروی فنی  کارای1998در سال ی  بتیس و حشمت  

ي  بانـک بـرا    156 مشاهده مربوط بـه      1275در این تحقیق    . سوئد را تخمین زدند   
کـار، تـابع   ي تخمـین نیـرو  ي برا. قرار گرفتی   مورد بررس  1995ی   ال 1984دوره  

ي مورد استفاده قرار گرفته است در این تابع سه متغیـر کـل وامهـا       ی  تصادفي  مرز
امه بعنوان ستانده بانک در نظر گرفته شد ، حجم ضمانت نها عمومی، حجم سپرده  

تعداد شعب و کل دارائیها همراه با سال مـشاهده مـورد            ی  یعنی  و دو نهاد ساختگ   
از تعداد شـعب، کـل دارائیهـا، نـوع     ی تابعی فنی استفاده قرار گرفته و جزء ناکارای 

بانک و سال مشاهده در نظر گرفته شده است همچنین از تابع ترانسلوگ اسـتفاده    
  .باشد  میشده است که بصورت ذیل
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کار مورد استفاده بر اساس میـزان سـاعت در        ي   بیانگر کل نیرو   Ytکه در آن    

ضمانت نامه، با مقدار یک در صورت وجود ضمانت         ي  براي   متغیر مجاز  Dسال،  
 لگــاریتم X3, X2 , X1نــامعلوم ي  پارامترهــاو صــفر در غیــر اینــصورت،

تعـداد  ي ها لگاریتم متغیرX6 ,X5 ,X4و ها  ردهوامها عمومی، حجم سپي متغیرها
  .باشد  میشعب، حجم دارائیها و سال مورد مشاهده

  .گردد  میبه صورت ذیل تعریفی مدل ناکارای
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مربوط به نوع بانک هستند و ي مجازي  متغیرهاD4 ,D3, D2 ,D1که در آن 

Z4 , Z3 ,Z2 ,Z1رائیها، سـال   به ترتیب عبارتند از تعداد شعب، لگاریتم حجم دا
  .باشد  میمشاهده و مجذور سال مشاهده

ي ا  اثر قابل مالحظـه Z3, Z2, Z1ي از آن بود که متغیرهای نتایج حاصله حاک
 سـال بطـور قابـل مالحظـه در بـین          12ی  طـ ی  ناکارای. اند داشتهی  بر سطح ناکارای  
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ن این بدا.  درصد تخمین زده شد  12کل حدود   ی  ناکارایی  متفاوت بوده ول  ها    بانک
درصـد بیـشتر از سـطح کـارایی          12بطور متوسط حـدوداً     ها    است که بانک  ی  معن

کـار اسـتفاده   ي  از نیـرو )ها و نهادهها  با فرض وجود همین سطح از ستانده  (کامل  
  .نمایند می

 افـزایش و سـپس کـاهش یافـت و     1991کـار تـا سـال     ي  نیروی  فنی  ناکارای
بـا تعـداد   ی ر رابطـه مـستقیم  کـا ي نیـرو ی فنی  همچنین مشاهده گردید که ناکارای    

  .بانک داردي با کل دارائیهای شعب و رابطه معکوس
  

  : ي کویتها یی فنی در بانکاگیري کار اندازه): 2000 (1تحقیق لیمام* 
درایـن تحقیـق از مـدل    . باشد  میروش مورد استفاده روش تابع مرز تصادفی    

در کویـت اسـتفاده      هـا   یی بانـک  اگیري کار  اندازهبراي  ،   داگالس -مرز هزینه کاب  
-1999(نویسنده، اطالعات مربوط به هشت بانک کویتی را طی دوره           . شده است 

یی فنـی از روش     اگیـري کـار    انـدازه دهـد، و بـراي        مـی  مورد استفاده قرار  ) 1994
برطبـق ایـن    . کند  می ي بانک استفاده  ها  و ستانده ها    گري در تعریف داده   اي    واسطه

، و وجـوه قـرض   ها ي مالی؛ سرمایه، کار، سپرده  اه  به عنوان واسطه  ها    روش، بانک 
 ي درآمـدزا اسـتفاده    هـا    دیگر را به عنـوان نهـاده بـراي ایجـاد دارایـی             ةگرفته شد 

ي درآمدزا در شـرایط بـازدهی ثابـت       ها  گیرد که دارایی    می نویسنده نتیجه . کنند می
 تـوان بـه ایـن       مـی   تولیـد کمتـر    ةآید، و از مقیـاس فزآینـد        می به مقیاس به دست   

 کـه بزرگتـرین     GB و NBK :همچنـین، بـه اسـتثناي دو بانـک        . سـید رهـا     دارایی
یی فنـی بـراي بیـشتر     اي کویت هستند، ظرفیت زیادي جهت پیشرفت کار       ها  بانک
به عالوه، اندازه بزرگتر بانک، سهم بزرگتر سـهام در      . ي کویت وجود دارد   ها  بانک

گیـري   در یـک نتیجـه  . شـود   مـی یی بهتر او سود دهی بیشتر، موجب کار     ها    دارایی
کلی، افزایش رقابت، وجود بانکداران و مـدیران مـاهر، آمـوزش مـداوم، مهـارت              
کارکنان بانک، انفصال مدیریت از مالکیت، افزایش سهم سهام در کـل دارایـی، و               

                                       
1. Limam (2000). 
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  .یی شوداتواند موجب بهبود کار  میيساز خصوصی
  

  ي اسپانیاها راي بانکو تولید کارا بوري  رشد بهره) 2002( 1تورتسا و همکاران* 
از وري  آزمون فرضیه و دقت آماري درباره کارایی ناپارمتریک و سنجش بهره          

رشـد  ) 2002 (بنابراین، تورتسا و همکاران   . گیرد  می  مورد بررسی قرار   1990دهه  
 اسـپانیا بـا اسـتفاده از روش         انـداز   پـس ي  هـا    را براي بانک   و تولید کارا  وري    بهره

 مـورد  1992-98ي هـا   تکنیک خودراه اندازها بـین سـال      وها    تحلیل پوششی داده  
بـا مـد نظـر قـرار دادن نقـش واسـطه گـري بانـک بـه           هـا     آن. ارزیابی قرار دادند  

گیري جریان خدمات ارائه شده توسط بانک پرداختند، در این رویکرد بانک             اندازه
 و شـود   مـی  کنندگان و سرمایه گـذاران شـناخته  انداز  پسبه عنوان واسط اول بین      

 و ارزش افـزوده بـراي داده مـدل مطالعـه مـورد اسـتفاده قـرار       ها    ، هزینه ها  دارایی
 .گیرد می

ي تولید و ها عمدتا به دلیل بهبود در فرض وري    دهد رشد بهره    می نتایج نشان 
با آنکه خودراه اندازها کاهش تفاوت در  . ثبات متوسط کارایی در طول زمان است      

دهد نتایج به صورت پراکنده رشـد      را نشان می   ها  خالص نمره کارایی برخی بانک    
  .کنند و یا عدم معناداري آماري را بیان میوري  یا کاهش بهره

  
  :بررسی کارایی بانکهاي تجاري هندوستان): 2004 (2شانموگام* 

تحت عنوان، کارایی بانکهاي تجاري هندوستان در خـالل         اي    شانموگام، در مقاله  
 از  دبیات کارایی بانـک، کـارایی فنـی چهـار گـروه           دوره اصالحات ضمن مروري بر ا     

-1999ي متفاوتی هـستند در خـالل دوره   ها بانکهاي این کشور که داراي مالکیت    
اطالعـات  و  ارزیابی کرده است و براي این منظور از روش تابع مرزي تصادفی    1996

سـایر منـابع   ، نیروي کار، دارایـی ثابـت و    ها  در این مطالعه سپرده   . تلفیقی بهره جسته است   
داگـالس،   -یی هستند که در پروسه تولید و به کمک تابع تولیـد کـاب             ها  استقراضی نهاده 

                                       
1. Tortsa at al (2002). 
2. Shanmugam (2004). 
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نرخ بهـره ناشـی از      ) 2مالی  گري   نرخ بهره ناشی از فعالیتهاي واسطه     ) 1چهار ستاده   
  .باشند  میدخیلگذاري  سرمایه) 4اعتبارات و ) 3ر فعالیتهاي بانک درآمد سای

ست که گروه بانکهاي ایالتی و گروه بانکهاي خـارجی          نتایج این چنین بوده ا    
همچنـین در طـول سـالهاي اصـالحات در کنـار         . داراي کارایی بیشتري بوده انـد     

افزایش نرخ رشد اقتصادي، کارایی بانکها نیز افزایش یافته است اما همچنان بـین              
  .شود  میعملکرد بالقوه و عملکرد واقعی بانکها شکاف معناداري دیده

  
مقایسه وضعیت کارایی بانکهـا در جنـوب ایتالیـا بـا         ): 2005( 1مبرانی و لوپز  ای* 

شمال و مرکز آن از نظر کارایی هزینه، کارایی درآمد و کـارایی سـود و همچنـین               
 :بررسی رابطه کارایی بانک با اندازه آن

ــر روي     ــود ب ــق خ ــوپز، در تحقی ــی و ل ــا در دوره  59ایمبران ــک ایتالی    بان
م گرفت، کارایی هزینه، کارایی درآمد و کارایی سود را جهت           انجا) 1997-1994(

مقایسه وضعیت کارایی بانکها در جنوب ایتالیـا بـا شـمال و مرکـز آن، همچنـین                 
در ضـمن در ایـن   . جهت بررسی رابطه کارایی بانک با اندازه آن به کار بـرده انـد          

ورد تحقیق روند زمانی کارایی در طـول دوره نیـز بررسـی شـده اسـت، روش مـ                 
 و توزیـع آزاد   ) SFA( استفاده آنها در این تحقیق روشهاي پارامتري مرز تـصادفی         

)DFA (آنها براي برآورد توابع هزینـه، درآمـد و سـود از تـابع ترانـسلوگ             . است
همچنین براي تعیین عوامل تولید و محـصوالت بانـک از روش           . استفاده کرده اند  

سرمایه و وجوهات جمع آوري شده واسطه گري استفاده و متغیرهاي نیروي کار،     
ات غیر مـالی، وام بـراي     مؤسسها، وام براي    انداز  پسبه عنوان عوامل و متغیرهاي      

نتـایج  . بانکها و خرید اوراق بهادار را به عنوان محصوالت بانک در نظر گرفته اند      
دهد که بانکهاي بزرگتـر، بـه طـور نـسبی از لحـاظ سـود و              می بررسی آنها نشان  

بانکهـاي جنـوب کـارایی هزینـه     . تر و از لحاظ هزینه کمتر کارا هستند درآمد کارا 
کمتري نسبت به سایر بانکهاي ایتالیایی به خصوص آنهـایی کـه بزرگتـر هـستند                

                                       
1. Imbrani and Lopez (2005). 
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دهد که کارایی هزینـه و سـود در طـول زمـان        می دارند، همچنین نتایج آنها نشان    
وجه در این تحقیق نکته قابل ت . تحقیق افزایش و کارایی درآمد کاهش داشته است       

  . استفاده از هر سه کارایی درآمد، سود و هزینه است
  

  در بانکداري اروپاوري  تغییرات بهره): 2006( 1تحقیق کاسو و همکاران* 
در بانکداري اروپا را با مقایـسه       وري    تغییرات بهره ) 2006( کاسو و همکاران  

ي مـورد   هـا   داده. دنـد متریک و ناپارامتریک مـورد ارزیـابی قـرار دا         اي پار ها  روش
 1994ي هـا   بانک اروپا به صورت پانل بین سـال 2000استفاده در این پژوهش از     

 450 به صورت سالیانه به وسیله شعب و با شرط داشتن دارایی بـیش از           2000تا  
و هـا     هزینه متوسـط نیـروي کـار، سـپرده        . میلیون یورو جمع آوري گردیده است     

پرداختـی و اوراق بهـادار بـه عنـوان سـتانده در             سرمایه به عنوان داده و کـل وام         
آنهـا بـا توجـه بـه مطالعـات          . گیرند  می ي تحت بررسی مورد استفاده قرار     ها  مدل

دارنـد   دهند و بیان مـی      می گیري آن توضیح   اندازهي  ها  و شاخص وري    بهره گذشته
ي پارامتریک و ناپارامتریک در فروضی که بـراي مـرز کارآمـد و خطـاي                ها  روش

بایـد توجـه داشـت روش ناپارامتریـک بـه      . کنند با هم متفاوتند  می وضع تصادفی
 .فرضی مبنی بر کارایی یا زمینه کاربرد تکنولوژي نیاز ندارد

  کوئیست آنها از شاخص مالم

  
  .استفاده نمودندوري  گیري تغییرات بهره اندازهبراي 

 را بـه دو بخـش تغییـرات کـارایی و          وري    کوئیست رشـد بهـره     شاخص مالم 
  نماید  میتغییرات فنی تقسیم

  
                                       
1. Casu at el (2006). 
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 به خاطر همگرایی به بـاال یـا واگرایـی           تغییرات کارایی   
ــده    ــشی از باقیمانـ ــرد در بخـ ــرین عملکـ ــا  DMUبهتـ ــی  هـ ــرات فنـ و تغییـ

هــا  DMU بـه دلیــل بهتــر شــدن عملکــرد  
غییـرات در    و ت  TEکه تغییرات کارایی منتج از تغییرات خـالص کـارایی           . باشد می

  .باشد  میSEمقیاس 
 استفاده نمودند کـه نتـایج   VRS و CRSبراي برآورد شاخص از روش  ها    آن

ي ایتالیا، اسپانیا مانند ها در بانکوري  دهد بهره  میهر دو روش مورد استفاده نشان   
ي هـا  آلمان و فرانسه رشد داشته است که ناشی از بهبـود عملکـرد بهتـرین بانـک        

ي عامل در همه کشورها در دهـه     ها   عالوه عملکرد بهترین بانک    به. باشد  می عامل
  . کاهش یافته است1990
  

ي پانل نامتوزان در ها داده باالنس کردن   تأثیر): 2012 (1تحقیق کرستن و وستین   * 
  با استفاده از تخمین زننده مرزي غیر پارامتريوري  شاخص بهرهتخمین 

متـوازن سـاختن یـک پانـل     ي موجـود بـراي   هـا  با بررسی و توضیح راه حل  
) 2012( نامتوازن و سپس ارائه راهکار براي حل این موضـوع، کرسـتن و وسـتین    

با اسـتفاده  وري   ي پانل نامتوزان در تخمین شاخص بهره      ها   باالنس کردن داده   تأثیر
با اسـتفاده  ها  آن. از تخمین زننده مرزي غیر پارامتري را مورد بررسی قرار داده اند   

 مورسـتین بـه     -کوئیـست و هـیکس     ي مالم ها  اطالعات و شاخص  از دو مجموعه    
. را مورد ارزیابی قرار دادنـد     ها    صورت تجربی نتایج حاصل از متوازن نمودن داده       

تنهـا بـا اسـتفاده از    وري   گیـري بهـره    اندازهآنها هدف از این پژوهش را رد تصور         
یروي کار، سـرمایه  در مجموعه اول اطالعات ن. دارند  میي پانل متوازن بیان ها  داده

به عنوان داده و سیب و سایر محصوالت بـه عنـوان سـتانده بـین               ها    و سایر نهاده  
 مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت و در مجموعـه دوم بـین                  1984-86ي  ها  سال

                                       
1. Kersten and Woestyne (2012). 
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 اطالعات مربوط به نیروگاه برق آبی شیلی به صورت ماهانـه            1986-97ي  ها  سال
ـ    . مدنظر است  ه عنـوان داده و انـرژي بـرق بـه عنـوان      نیروي کار، سرمایه و آب ب

ها  نتایج به دست آمده از پژوهش آن    . شوند  می ي موجود استفاده  ها  ستانده در مدل  
  .در جدول زیر قابل مشاهده است

  
  نتایج به دست آمده از پژوهش محققین: 1-2جدول 

Hicks-Moorsteen  Malmquist 
Balanced Unbalanced Balanced Unbalanced   

1085  2412  1085  2412  n 
01/1  04/1  01/1  03/1  Average 
19/0  34/0  ۱۸/۰  34/0  Stand. Dev 
39/0  16/0  40/0  16/0  Min 
48/2  12/6  51/2  92/5  Max 

Tc, crs 

1085  2412  931  2227  N 
02/1  04/1  02/1  03/1  Average 
24/0  40/0  27/0  32/0  Stand. Dev 
17/0  10/0  37/0  19/0  Min 
69/4  36/8  37/5  39/5  Max 

Tc, vrs  

1085  2412  1085  2412  n 
01/1  04/1  01/1  03/1  Average 
19/0  36/0  19/0  33/0  Stand. Dev 
39/0  16/0  37/0  12/0  Min 
64/2  0/8  15/2  02/6  Max 

TNc, crs 

1085  2412  933  2227  n 
03/1  05/1  24/1  19/1  Average 
30/0  40/0  75/0  74/0  Stand. Dev 
19/0  08/0  28/0  15/0  Min 
69/4  21/10  58/3  62/6  Max 

TNc, vrs 
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  مطالعات انجام شده در داخل کشور -2-3

 عوامـل  و ایـران  دري  تجـار ي  ها  بانکی  کارایی  بررس«): 1379(ي  صفرمطالعه  * 
 :»آن بر مؤثري نهاد

بانـک  (ي  تجـار ي  هـا   بانـک ی  کـارای ی  در این تحقیق محقق به دنبـال بررسـ        
از روش ی کـارای ی بررسـ ي محقق در این تحقیق بـرا . بوده است ) رات و سپه  صاد

ي ها کشور از دادهي ها بانک صادرات در استان ي  ها  سرپرستیي  غیر پارامتریک برا  
 ارزش شـاغل ی  انـسان ي  نیرو تعداد راه این در او. نمود استفاده 1377-1378سال  

ي هـا   ، کـل سـپرده    )ابـت ثي  هـا   دارایـی ( و غیر منقول     منقول اموالي  دفتر خالص
، هـا  گـذاري   ها و سرمایه    ها و اعتبارات پرداختی، مشارکت      مشتریان به عنوان داده و وام     

 .ها به عنوان ستانده در نظر گرفتـه اسـت           نامه  و ضمانت ي  خدمات اعتبارات اسناد  
  :مطالعه به صورت زیر بوده استمورد ي ها در سالی تحلیل کارای

0 0 0
1 1 1 2 2 2 3 3 3

1 1 2 2 3 3

1 1
1

2 2
2

3 3
3

( ) ( ) ( )1

100

100

100

P X X P X X P X Xinefficien cn Ye
cr

inefficien cy a aX a X a X
a Xa

inefficien cy
a Xa

inefficien cy
a Xa

inefficien cy

      

      


 

 

 
 

ي هـا   به دست آمده، به اختالف از بهینه سـپرده        ی  یبیشترین تأثیر در عدم کارا    
هـا کـه بـا     مـسئولین بانـک  ي نتایج به دست آمـده بـرا      . ها مربوط بوده است     بانک
سـپرده دارنـد هـشدار    ي آور در جمع ی  گزاف سع ي  ها  مختلف و هزینه  ي  ها  روش

هـا     که در اکثر بانک    77 به سال    78ثابت سال   ي  ها  افزایش در دارایی  . دهنده است 
هـا باعـث تـشدید عـدم      بانـک ی نداشته و در بعـض ی تأثیر مثبتی  اده بر کارای  رخ د 
هـا موجـب عـدم     در اکثـر بانـک  ی انـسان ي  نیرو در پایان مازاد  . شده است ی  کارای
هر چند تأثیر آن از دو عامل دیگـر کمتـر بـوده اسـت               . ها شده است    بانکی  کارای

حاصل شـده  ي  بیشتري  ها  کار کمتر سطح ستانده   ي  ها با نیرو    بانکی  در برخ ی  حت
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  .داشته استی در افزایش کارایي ا است که تأثیر قابل مالحظه
 شـعبه  52ی کـارای ی بررسـ ي محقق در این تحقیق از روش پارامتریک نیز برا 

 روش در. اسـت  نمـوده  اسـتفاده  1380-1382ي  هـا   سـال ي  هـا   بانک سپه از داده   
بـا زمـان و مـدل دوم        متغیر  ) 1992(ی  لئتیس و کو  ب اول مدل از محقق پارامتریک

ي تـابع هزینـه مـرز   . به کار برده اسـت ي تغییرات ساختار) 1995(ی  لئبتیس و کو  
  :پذیر ترانسلوگ به صورت زیر برآورده شده است انعطافی تصادف
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  .باشند  بیانگر شعبه و زمان میt و iي ها که در آن زیرنویس

C    ،هزینه کل q   حجم کل تسهیالت اعطایی  ( ستانده( ،P1 د متوسـط،   دسـتمز
P2    ،سود متوسط P3  ثابـت،  ي هـا   استهالك متوسط دارایـیP4  ي هـا   نـرخ هزینـه

  .الحسنه قرضي ها  سپردهSاداري، 
ي شعب برای دهد بر اساس مدل اول کارای نتایج به دست آمده نشان می

 درصد بوده است که 71 و 75، 78مورد مطالعه به ترتیب برابر است با ي ها سال
  .باشد   درصد می5/67 دوم مدلي این میزان برا

  
  :یی فنی صنعت بانکداري ایراناتخمین کار): 1379( فر عابديو  ختایی مطالعه* 

 بـر  مؤثریی فنی صنعت بانکداري ایران و تشخیص عوامل      اآنها به برآورد کار   
روش مورد استفاده روش تابع مرز تصادفی و مدل مورد اسـتفاده،    . آن پرداخته اند  

یی بیتـیس و  او مـدل ناکـار   ) 1992(ر با زمان بیتـیس و کـوئلی         یی متغی امدل ناکار 
یک تابع تولیـد مـرزي تـصادفی بـراي     ) 1992(درمدل اول  . است) 1995(کوئلی  

شود که اثرات مشخصی دارد، و به صورت متغیرهـاي      می ي تلفیقی پیشنهاد  ها  داده
نتـایج  . کنـد   میتصادفی نرمال منقطع توزیع شده، و به صورت منظم با زمان تغییر  

حاصل از این تحقیق، نشاندهنده ي، عدم استفاده بهینه از نیروي کـار در صـنعت              
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یی بیـشتر بانکهـاي   ایی فنی در این صـنعت، کـار   ابانکداري ایران، روند نزولی کار    
یی فنی در صنعت بانکـداري      اتخصصی در مقایسه با بانکهاي تجاري، افزایش کار       

 رابطه مثبت شـعب مـستقر در تهـران بـا            ي بانک، و  ها  در نتیجه ي افزایش دارایی    
یی فنـی   انکته جالب توجه در نتایج ایـن تحقیـق، کـاهش کـار            . کارآیی فنی است  

بانکها، درنتیجه ي افزایش تعداد نیروي کار با تحصیالت لیسانس و باالتر اسـت،              
  .باشد  میمل و بررسیأکه در جاي خود قابل ت

  
و تعیین  ي  مختلف بانک کشاورز  شعب  ی  کارایی  بررس«) 1381(ی   کریم مطالعه* 

  :)استان همداني مطالعه مورد(» عوامل مؤثر بر آن
هزینـه شـعب مختلـف بانـک     ی در این تحقیق محقق به دنبال بـرآورد کـارای    

در استان همدان و تعیین عوامل مؤثر بـر آن بـا اسـتفاده از روش تـابع             ي  کشاورز
بـا  ی حقیـق مـدل ناکـارای     مورد استفاده در این ت    ي  ها  مدل. باشد  میی  تصادفي  مرز

) 1995(ی لئبتـیس و کـو  ی یاو مـدل ناکـار   ) 1992(ی  لئمتغیر زمـان بتـیس و کـو       
ی  شـعبه اصـل  17مورد استفاده در تحقیق فوق ارقام و اطالعات ي ها  داده. باشد  می

. باشـد     مـی  1377-1381ی  دوره زمان ي  استان همدان برا  ي  از شعب بانک کشاورز   
 بـه  باشـد   مـی  ترانـسلوگ  تابع فرم صورت به که قتحقی این در شده برآورده تابع

  .باشد می ذیل صورت
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  .باشد ام میtام و سال i  بیانگر شعبهt وiي ها که در آن زیرنویس

C   ،هزینه کل شعبه qی تکلیفبه که حجم کل تسهیالت اعطایی غیر ستانده شع
 P2، باشـد  کار مـی ي  به هر نفر نیرو   ی   متوسط دستمزد ساالنه پرداخت    P1باشد،    می

 نـرخ متوسـط     P3دار،    مـدت ي  گـذار   سـرمایه ي  ها  به سپرده ی  متوسط سود پرداخت  
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ــ ــت، ی اســتهالك دارای ــه اداري، P4ثاب ــت ســپرده S هزین ي هــا  شــبهه نهــاده ثاب
  .باشند میی تصادفي  متغیرهاUit و Vitالحسنه،  قرض

  :دهد نتایج به دست آمده نشان می
را با کمترین هزینه انجام     ی  ارائه خدمات بانک  ي  شعب مختلف بانک کشاورز   

هزینه شـعب بـا اسـتفاده از مـدل اول و دوم بـه              ی  از طرف دیگر کارای   . دهند  نمی
  .باشد میدرصد  78 و 79ترتیب 

هزینـه شـعب عبارتنـد از    ی  همچنین بر اساس مدل دوم عوامل مؤثر بر کارای        
 شعبه نسبت به کلي ها  اندازه شعبه، سطح تحصیالت کارکنان شعبه، عدم وصولی       

  .باشد تسهیالت و درجه مکانیزاسیون می
  

  »هاي ایران و عوامل مؤثر بر آن عنوان برآورد کارایی بانک«) 1382(سوري مطالعه * 
 و ایـران  بانکـداري  صـنعت  کـارایی  بـرآورد  هـدف  بـا  محقق تحقیق این در

 مرزي تابع روش از استفاده با صنعت این ناکارایی بر مؤثر عوامل نمودن مشخص
 مـدل  و) 1992 (کـوئلی  و بتـیس  زمـان  با متغیر فنی ناکارایی هاي  مدل و تصادفی
 بانـک  شـش  تصادفی مرزي تولید تابع تخمین و) 1995 (کوئلی و بتیس ناکارایی
 بانـک  چهـار  و) سـپه  و ملـی  صـادرات،  کـارگران،  رفـاه  تجارت، ملت، (تجاري

 از اسـتفاده  بـا ) معـدن  و صنعت و کشاورزي مسکن، صادرات، توسعه (تخصصی
  .است بوده 1374-1381 هاي سال براي کشور هاي بانک ارقام و آمار

 صـنعت  کـارایی  کـه  دهـد   مـی  نـشان ) 1 (مدل اساس بر آمده دست به نتایج
 مـؤثر  عوامـل  برآورد یعنی) 2 (مدل اساس بر ودرصد   76/87 ایران در بانکداري

 مثبت بطهرا زمان و شعب تعداد آنها، شدن تخصصی با ها  بانک کارایی کارایی، بر
  .دارد منفی رابطه) کل دارایی (بانک اندازه با و

  
  :بررسی کارایی فنی شعب بانک سپه): 1384(  خداویسیمطالعه* 

 تهـران و عوامـل      4خداویسی کارایی فنی شعب بانک سپه سرپرستی منطقـه          
با استفاده از توابع مـرز تـصادفی بررسـی          ) 1378-1382( بر آن را طی دوره       مؤثر
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و مدل کارایی فنی ) 1992( ي از مدل خطاي ترکیب بیتیس و کوئلی     و. کرده است 
 ML(1 (که اساس کار آن از روش حداکثر درست نمـائی    ) 1995( بیتیس و کوئلی  

بـوده  اي  روش تعیین عوامل و محصوالت روش واسطه  . است، استفاده کرده است   
ي هــا و نیــروي کــار، ســرمایه شــعبه، موقعیــت اقتــصادي شــعبه، حجــم ســپرده 

شعبه و زمان به عنوان عوامل، گذاري  ي سرمایهها  شعبه، حجم سپرده الحسنه  قرض
در ایـن مطالعـه،     . و تسهیالت بانک به عنوان محصول در نظر گرفته شـده اسـت            

 بر کارایی لحاظ مؤثردرجه شعب، نسبت تحصیالت نیروي کار، و زمان از عوامل     
دهد که بین درجه شعب و میانگین کارایی فنـی و             می نتایج تحقیق نشان  . شده اند 

تسهیالت اعطایی به بخش خصوصی رابطـه مثبـت وجـود دارد و گذشـت زمـان         
  .میانگین کارایی فنی را کاهش داده است

  
ایـران و  ي ها استاني ها پست بانکی کارایي گیر  اندازه« ):1388(ي   سور مطالعه* 

  :» بر آنمؤثرعوامل 
مـستقل  ی  سرپرسـت 28ی کـارای ي  گیر  ه دنبال اندازه  در این تحقیق پژوهشگر ب    

ی تـصادف ي  آن با اسـتفاده از روش تـابع مـرز         ر  پست بانک و تعیین عوامل مؤثر ب      
با متغیر زمان بتیس و ی مورد استفاده در این تحقیق مدل ناکارای     ي  ها  مدل. باشد  می
  .باشد می) 1995(ی بتیس و کولی و مدل ناکارای) 1992(ی کول

در  پژوهـشگر . باشـد  مـی  1378-84ی دوره زمـان ي رد استفاده براموي  ها  داده
این تحقیق با توجه به محدود بودن تعداد مشاهدات از تـابع ترانـسلوگ اسـتفاده                

شـود زیـاد    که بـرآورد مـی  ی نکرده است، زیرا در تابع ترانسلوگ تعداد پارامترهای      
اسـت کـه تـابع      در این تحقیق از فرم تابع کاب داگالس استفاده نموده           ي  است و 

  :باشد هزینه برآورد شده به صورت زیر می
  

LTC=a0+a1Lqti+a2Lsit+a3LPLit+a4+Pkit+Uit+Vit 
  

 قیمـت   Ps لگـاریتم تـسهیالت اعطـایی،        Lq لگاریتم هزینـه     LTCکه در آن    

                                       
1. Maximum Likelihood. 
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 LPL،  )آورده شـده اسـت    ی  چون نرخ اسـت بـه صـورت غیـر لگـاریتم           (سپرده  
 نیـز  Uit و   Vitیمـت سـرمایه اسـت،        لگـاریتم ق   LPKکار،  ي  لگاریتم قیمت نیرو  

  .باشد میی تصادفي متغیرها
 60پست بانـک    ی  کارای) 1(دهد بر اساس مدل       نتایج به دست آمده نشان می     

بیـشترین  ي و استان چهار محال بختیـار  ی  استان تهران کمترین کارای   . درصد است 
ی بــرآورد عوامـل مـؤثر بـر کـارایی، کــارای    ) 2(بـر اسـاس مـدل    . را داردی کـارای 

، تعداد پرسنل، تعداد شعب     )کلی  دارای(بانک با اندازه پست بانک      ی  های  سرپرستی
  .و با درآمد کل پست بانک رابطه مثبت داردی و زمان رابطه منف

  
هـاي   مقایسه تطبیقی کـارایی بانـک  : 1386سوري، گرشاسبی و عریانی،    مطالعه  * 

  SFA و DEAتجاري ایران با استفاده از دو روش 
 یـن مطالعـه مقایـسه تطبیقـی کـارایی بـا دو روش ناپـارامتري               هدف اصلی ا  

)DEA (   و پارامتري)SFA ( اسـت  1375-1383هـاي تجـاري در دوره         در بانک  .
هاي ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه و رفاه          هاي مورد مطالعه شامل بانک      بانک
هــا و  تعـداد پرســنل بانــک، حجـم ســپرده بانــک   در روش نــاپرامتري. باشــد مـی 
هاي ثابت به عنوان نهاده و تسهیالت اعطایی به عنوان ستانده در نظر گرفته      یدارای
هـا و قیمـت آن و بـا اسـتفاده از      در این مطالعه با توجه به سـتاده، نهـاده         . اند  شده
هاي تجاري با رویکرد      کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادي بانک      DEAP2افزار    نرم

 داد کـه میـانگین کـارایی اقتـصادي،        نتایج نشان . ستانده محور محاسبه شده است    
 درصـد  96درصـد،   65هاي تجاري به ترتیب برابر با  تخصیصی و فنی براي بانک    

در روش پارامتري نیز بـه منظـور بـرآورد کـارایی و نیـز              .  درصد بوده است   68و  
لگاریتمی تـابع هزینـه مـرزي تـصادفی     -تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی      

هـاي تجـاري در ایـن دوره      متوسـط کـارایی بانـک     . استترانسلوگ استفاده شده    
  . درصد بوده است34بررسی 
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شعب بانک سپه و تعیین عوامـل مـؤثر   ی کارایی بررس« ):1387(ي   صفر مطالعه* 
  :»آن  بر

شعب بانـک سـپه در اسـتان    ی در این تحقیق پژوهشگر به دنبال برآورد کارای  
تـصادفی، روش  ي استفاده از تابع هزینـه مـرز  تهران و تعیین عوامل مؤثر بر آن با         

ین تحقیـق مـدل    امورد استفاده دري ها مدل.  بوده است(ML)ی حداکثر درستنمای 
اثـرات  ی  و مـدل دوم ناکـارای     ) 1992(ی  متغیر با زمان بتـیس و کـول       ی  اول ناکارای 

مـورد اسـتفاده در پـژوهش    ي هـا  داده. باشـد  می) 1995(ی لئبتیس و کوي  ساختار
 1384-1386ی دوره زمـان ي  شعبه مختلـف بانـک سـپه بـرا      52 و ارقام    فوق آمار 

پـذیر    انعطـاف ی  تـصادف ي   تـابع هزینـه مـرز       از  تحقیق این در پژوهشگر. باشد    می
  . باشد استفاده کرده است که تابع فوق به صورت ذیل می
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  .باشد ام میtام و سال i بیانگر شعبه t وiي ها که در آن زیرنویس

logC :  هزینه کللگاریتم  
 logq  :لگاریتم ستانده شعبه  

log p1 : باشد کار میي به هر نفر نیروی لگاریتم دستمزدمتوسط پرداخت  
logP2 :    دار  مـدت ي گذار سرمایهي ها به سپردهی ود پرداخت سلگاریتم متوسط

  باشد  می
logP3  : ثابت ی رخ متوسط استهالك داراینلگاریتم  
logP4  :ي اداري ها لگاریتم هزینه  

دهـد کـه    متغیر بـا زمـان نـشان مـی    ی نتایج به دست آمده از مدل اول ناکارای  
تسهیالت را با حداقل هزینه انجام نداده است و میـانگین       ي  شعب بانک سپه اعطا   

در طـول زمـان   ی  درصد بـوده اسـت و کـارای       1/77شعب به طور متوسط     ی  کارای
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 درصـد در سـال   2/80از ی در طول زمان مورد بررسـ ی کاهش یافته است و کارای   
ضمناً نتایج با اسـتفاده از      .  کاهش یافته است   1386 درصد در سال     8/73 به   1384

 درصد بوده است که علت      2/64شعب  ی  دهد که میانگین کارای     مدل دوم نشان می   
شعبه بوده است که    ي  ساختاري  بین مدل اول و دوم تأثیر متغیرها      ی  اختالف کارای 

دهـد    نشان می ی  طرف دیگر عوامل مؤثر بر کارای     در مدل دوم آورده شده است از        
اندازه اقتصادي، تحصیالت کارکنـان، درجـه مکانیزاسـیون شـعب تـأثیر مثبـت و             

  .داشته استی بر کارایی شعب تأثیر منفي ها کل دارایی ثابت وي ها نسبت دارایی
  

 ادغـام، تمرکـز و ریـسک اعتبـاري بـر            تـأثیر ): 1388( سوري   و رازینی   مطالعه* 
  :ی صنعت بانکداري ایرانکارای

 و از فـرم     SFAدراین تحقیق براي به دسـت آوردن میـزان کـارایی از روش              
میزان . خطی لگاریتمی تابع هزینه ي مرزي تصادفی ترانسلوگ استفاده شده است          

 درصد است به این معنـا کـه   34کارایی اقتصادي برآورد شده از این روش معادل         
 در صورت کارایی کامل براي به دسـت آوردن   ي انجام شده  ها   درصد از هزینه   34

در صـنعت بانکـداري     ) 1380-1384(همین سطح ستانده طی دوره ي پنج سـال          
در شبکه ي بانکی کشور بانک سـامان کـاراترین و بانـک         . کشور کافی بوده است   

ي تجاري، بانک رفـاه از بیـشترین کـارایی          ها  بین بانک . صادرات ناکاراترین است  
ي هـا   بـین بانـک   .  بانک صادرات کمترین کارایی را داشته اسـت        برخوردار بوده و  

تخصصی پست بانک و بانک توسعه صادرات به ترتیـب بـا بیـشترین و کمتـرین           
ي خصوصی، بانک سامان بیـشترین کـارایی   ها کارایی برخوردارند و در میان بانک     

ح توان گفت به طور نسبی با کمتـرین اتـالف منـابع توانـسته، سـط             می را داشته و  
ي بیـشتر تولیـد و ارائـه نمایـد     هـا  فعلی محصوالت را بدون نیاز به انجـام هزینـه      

  .همچنین بانک اقتصاد نوین داراي کمترین کارایی بوده است
  

  :سود در شبکه بانکی کشوری  بر کارایمؤثرسنجش عوامل ): 1388(زاده   عباسمطالعه* 
ی  غیرتخصـص اطالعات ده بانک دولتی، شامل شـش بانـک   در این تحقیق از
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توسـعه  (ی و چهـار بانـک تخصـص   ) سـپه  وی ملت، تجارت، رفاه، صادرات، مل(

پارسـیان،  (ی خـصوص  و چهار بانک) و صنعت و معدني صادرات، مسکن، کشاورز
گردیـده    اسـتفاده  1382-1386ی  دوره زمان ي  برا) کارآفریناقتصادنوین، سامان و    

تـابع  ي  و بـه کـارگیر     SFAي  به بانک و شیوه پارامتر    ي  ا است و با نگرش واسطه    
کـاراترین بانـک در دوره    . پرداختـه اسـت   ی  کارایي  بند کاب داگالس به رتبه    سود

 به دست آمـده نـشان   نتایج. پارسیان و ناکاراترین آنها بانک سپه بود مطالعه بانک
بیـشتر اسـت و   ی دولتـ ي از بانکهـا ی خصوصي بانکهای کارای دهد که میانگین می

ها  نسبت به غیرتخصصیي بیشتری میانگین کارای ه طوربی دولتی تخصصي بانکها
دارند ی مستقیم بر کارای ثیرأتی بودن فعالیتها و مالکیت خصوصی  تخصص ودارند

ی بـا کـارای  ی رابطه منف از سایزي کل به عنوان نمادي تعداد پرسنل و داراییهای ول
ي سـودها (ی مـال  گذاریها و قیمت سرمایه تسهیالت، سرمایهي متغیرها. سود دارند

% 95اطمینـان   ثیر داشته و در فاصلهأبر میزان سود ت) ها سپردهي پرداخت شده رو
کـار و  ي قیمت سرمایه فیزیکـی، قیمـت نیـرو    ي  متغیرها در حالیکه اند    قرار داشته 

  .اند نداشتهي ثیرأنزد سایر بانکها بر میزان سود تي ها سپرده
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  مقدمه -3-1
 به سزایی بـر رشـد اقتـصادي، کـاهش تـورم و              تأثیریک نظام بانکی کارآمد     

کنترل بیکاري خواهد داشت بطوریکه یکی از حرکتهاي اصالحی مهم در اقتـصاد             
وان معیـاري   کشور، اصالح ساختار نظام بانکداري است و تحلیل کـارایی بـه عنـ             

  .رود  میهاي این صنعت به شمار مناسب براي ارزیابی و بررسی عملکرد بنگاه
بـه تاریخچـه بانـک سـپه خـواهیم        اي    در این مرحله از تحقیـق ابتـدا اشـاره         

هـاي بانـک بـه معرفـی        ها و ستانده    پرداخت و در ادامه جهت منظور نمودن نهاده       
هـا   اخته و با استفاده از این نگـرش ها که در مطالعات وجود دارد، پرد   انواع نگرش 

ي تحقیـق و متغیرهـاي مـدل و سـپس بـه روش          هـا   و سـتانده  هـا     به توضیح داده  
افزار مـورد اسـتفاده و بـرآورد میـزان      و جامعه آماري، معرفی نرمها   گردآوري داده 

  .کارایی جزئی شعب بانک سپه در دوره مورد بررسی خواهیم پرداخت
  

  تاریخچه بانک سپه -3-2
 هر لحظه فـشار  یگانه بيها  بود و بانک ی فاقد بانک داخل   یران که ا  ي عصر در

 یم در راه تحکـ یکردنـد، قـدم    مـی   کشور اعمال  ي و اقتصاد  ی بر وضع مال   یشتريب
 ي بـه نـام پهلـو      یرانـی  بانک ا  یناساس اقتصاد کشور برداشته و شالوده محکم اول       

 ي اقتصاداتؤسسم یت که هنوز اهمی شمس1304در آغاز سال .  شد یختهقشون ر 
 محسوس نـشده بـود      یران ا ی اجتماع ی و زندگ  ي در شئون ادار   یو عوامل بازرگان  



    هاي ناپارامتریک تحلیل مرزي بررسی کارایی جزیی در روش   80
  
 بـا   فرمـان  ین ا ي اجرا ین شد و مامور   ریزي   کشور طرح  یه بانک مؤسس ین اول یجادا

 یابـان  و مطلع موفق شدند در چند مغازه واقـع در خ یر از افراد بص یی شورا یلتشک
 یـه  اولیهسرما. یند افتتاح نما1304 سال یبهشت را در اردیرانی بانک ا  ینسپه نخست 

 درجه داران قـشون  ی صندوق بازنشستگي از محل موجودیال ر3،883،950بانک  
 بانک به افـسران ارتـش اختـصاص    ین نخست ایکسال یت جهت فعال  ینبود و بد  

 مـؤثر  آنـان کمـک   يهـا  یازمنـدي  به رفـع ن    یطی تقس يداشت که با پرداخت وامها    
 بانـک بـه     یـر افـزود دوا    می  خود یاتسته به وسعت دامنه عمل    یونمود و چون پ    می
انتقـال   ه بـود  قورخانه آمـاده شـد  یه از ابنیون که در اول باب هما ي تر یع وس يجا

 بانک در شـهر رشـت افتتـاح شـد و          ین شعبه ا  ین اول 1304 اسفند   24 و در    یافت
 بـار  اعت یش و فروش بروات و گشا     یدعالوه بر معامالت درجه داران قشون به خر       

 آغـاز   ی و معـامالت بازرگـان     یبـانک   در امـور   یشتري ب یتهاي بازرگانان و فعال   يبرا
 شـعبه   ین سـنگ  يهـا    بضاعت و تنزل بهره    ی رفاه طبقه ب   ي حال برا  یندر ع . یدگرد

 1306 در سال    ینهمچن. ید گرد یل بانک در همان محل سابق تشک      یمعامالت رهن 
 در انجـام    یشتري ب یالت تسه ات ید بانک در مشهد و همدان افتتاح گرد       یگرشعب د 

 و یـز  شعب تبر1308 و 1307 يدر ادامه در سالها  .  فراهم آورد  یمعامالت بازرگان 
 را ی و خـارج ی داران داخل  یه توجه تجار و سرما    یب ترت ین افتتاح شد و بد    ینقزو

 کـشور   يات اقتـصاد  مؤسـس  ین از مهمتـر   یکـی به خود جلب نمـود و در شـمار          
ه به نام بانک سپه و در اواخـر سـال        مؤسس ین ا 1312در اواخر سال    . شناخته شد 

 پرداخـت   ی بـانک  یـات  و عالوه بـر عمل     ید سپه موسوم گرد   ی به بانک تعاون   1321
 در تمـام  1324 از اول یـز  ني ارتش و ژاندارمرینحقوق افسران بازنشسته و موظف 

  .کشور بر عهده بانک سپه محول شد
 کـل انتخـاب     یریتبه مـد   ی سپهبد آق اول   یمسار که ت  1325 سال   یوردر شهر 

 و  ید رسـ  یب شد و به تـصو     ین بانک تدو  ي برا یدي نامه جد  یینشد، اساسنامه و آ   
ـ . یـد  گرد یل سپه به بانک سپه تبد     ی نام بانک تعاون   1331و در اسفند     در  ینهمچن

 سنندج، گرگـان،  یزد، اهواز، بابل، کرمان، ي در شهرهایج بانک به تدر  یگرشعب د 
  . شدیس تهران تاسیدان قم و سبزه م خرمشهر، خرم آباد،یه،اروم
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 انقـالب بالفاصـله بـه منظـور حفـظ          ي شورا ی، انقالب اسالم  یروزيبعد از پ  
و هـا    سـپرده ین و تـضم یانت و بکار انداختن اقتصاد کشور و صـ      ی مل يها  یهسرما
 مـشروع و مـشروط در خـرداد         یـت  مردم در بانکها ضمن قبول مالک      يهاانداز  پس

ـ .  اعالم نمودیمل بانکها را   یه کل 1358سال    و ییـرات  تغکهـا  شـدن بان ی ملـ یدر پ
 یـات  قـانون عمل   یب که منتج به تـصو     یوست به وقوع پ   ی بانک یستم در س  یتحوالت

  .ید گردی بانکیستم حذف ربا از سیتا بدون ربا و نهایبانک
  

  ها ها و ستانده نهاده -3-3
 یـروي د ن ماننـ یها به منابع  نهاده ی، و صنعت  یدي تول ي در واحدها  یبه طور کل  

. شود ی به کار گرفته م ید تول ي که در راستا   شود  ی و ساختمان اطالق م    یهکار، سرما 
 داده و از طـرف  یش را افـزا یدي تولهاي ینه است که هزینها ا  نهادههاي  یژگیاز و 

 کـه توسـط مـصرف کننـدگان     گـردد  مـی  اطالق یها به کاال و خدمات       ستانده یگرد
 نکتـه را  یـن  اید باینچن هم.  درآمد زا باشد   ه بنگا ي شده و فروش آن برا     یداريخر

 یر عموما خواسـتار مقـاد     یط، شرا یرها با حفظ ثبات سا       در نظر داشت که بنگاه     یزن
  .)1390 یمی،ابراه(ها هستند   از ستاندهیشتري بیرها و مقاد  از نهادهيکمتر

 داده و ستانده نـاملموس اسـت و از          یت بانک، ماه  یر نظ ی مؤسسات مال  يبرا
لذا همواره اقتصاددانان در مـورد      .  است ساز   و کنترل آن مشکل    یريگ اندازه  رو ینا

 اتفـاق نظـر   ی مـال هاي یتها در فعال ها و ستانده   استاندارد درباره نهاده   یف تعر یک
 در ینچنـ  هـم .  اسـت یر ناپـذ اجتناب ي مسأله در مورد صنعت بانکدار  ینا. ندارند

ها به طـور کامـل در دسـترس            ستانده ها و    موارد، چون آمار مربوط به نهاده      یشترب
 یکـاظم ( شـود    یـف  آن تعر  ي بـرا  ی مناسـب  ینـده  کـه نما   شـود   ی کوشش م  یست،ن

  .)1383 یی،کسما
هـاي ایـن      بانـک سـپه، از داده       در شعب  در این مطالعه جهت بررسی کارایی     

 تعدا  89در سال   بدین ترتیب   .  استفاده شده است   91 و   90،  89هاي    بانک در سال  
 شـعبه مـورد   1542 تعـداد    91 شـعبه و سـال       1780 تعـداد    90ل   شعبه، سا  1723

  .بررسی قرار خواهند گرفت
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 در مطالعات   یها، دو نگرش کل      بانک يها  ها و ستانده     منظور کردن نهاده   يبرا
 در یـدي  و نگـرش تول يا  دو نگـرش بـا عنـوان نگـرش واسـطه      یـن ا. وجود دارد 

 ي جمع آور  یقها از طر    ک بان يا  در نگرش واسطه  . شوند  ی م يها طبقه بند    پژوهش
ـ  ي،ا  بهـره هاي یی آنها به دارایلها و تبد    سپرده هـا، اوراق بهـادار و     وامواع ماننـد ان

. شـوند   ی م ی تلق يا   به عنوان ارائه دهندگان خدمات واسطه      ها،  گذاري  یه سرما یرسا
هـا    هـر کـشور در محاسـبات و مـدل    ی و واحد پول   یها بر اساس مبلغ پول      ستانده

هـا    کـار و سـپرده  یـروي  نیه،ها شـامل سـرما    نگرش نهادهیندر ا . دشون  یمنظور م 
 یـز  را ن  ي اقتـصاد  هـاي   یـت  بانک در فعال   يها  ها و مشارکت    ها؛ وام   هستند و ستاده  

  .)1387 و همکاران، ینیحس(شوند   میشامل
هـا بـه عنـوان تولیدکننـده خـدمات اعطـاي وام و                در نگرش تولیدي، بانـک    
شوند که براي ارائه خدمات از سرمایه و نیروي           می نگهداري سپرده در نظر گرفته    

هـا    هـا بـر حـسب تعـداد حـساب           در این روش ستانده   . کنند  می کار خود استفاده  
هاي بانک شامل سرمایه و نیـروي کـار        در این نگرش، نهاده   . شوند  می گیري اندازه

حـسینی و   (شـوند     نمـی  هـا بـه عنـوان نهـاده منظـور           ونظایر آن است، اما سـپرده     
  ).1387کاران، هم

  
  ها و ستاندهها   نهاده:1-4جدول 

 ورودي خروجی
 اي روش واسطه روش تولید اي روش واسطه روش تولید  متغیر
 بله بله بله بله وام

 بله بله خیر بله سپرده
سود دریافتی و 

 بله خیر بله بله  پرداختی

  بله  بله  خیر  خیر   و تجهیزاتپرسنل
  )2002(هالمارسون و لیما : مآخذ

  
             



  83   ها تجزیه و تحلیل داده: فصل سوم   
  
  اي نگرش واسطه -3-3-1

هـا از طریـق جمـع آوري          اي بانـک    همانطور که ذکر شد در رویکرد واسـطه       
بنـابراین  . شـوند   اي تلقـی مـی      ها به عنوان ارائه دهنـدگان خـدمات واسـطه           سپرده

  :باشد متغیرهاي به کار رفته به عنوان نهاده و ستانده به شرح ذیل می
 و پرسـنل مدت و بلندمـدت،       هاي کوتاه   م از سپرده  ها اع   ها شامل، سپرده    نهاده
  .باشد می) سرمایه(تجهیزات 

هـاي دریـافتی از    هاي پرداختی به بخش خصوصی، بهـره  ها شامل، وام   ستانده
  .باشد مشتریان و سودهاي پرداختی به مشتریان می

  
  نتایج برآورد -3-4

ده از نگـرش  بـا اسـتفا  وري  هاي کارایی و بهره     در این مطالعه برآورد شاخص    
هـاي مـورد    ها و سـتانده  نهاده. اي مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت      واسطه

 91 و 90، 1389هـاي   نظر جهت شعب بانک سـپه در کـل کـشور و بـراي سـال               
بــدین منظــور از دو روش مختلــف جهــت بررســی . آوري گردیــده اســت جمــع
 میـزان  DEAز روش ابتـدا بـا اسـتفاده ا    . گیري کارایی اسـتفاده شـده اسـت         اندازه

. گیـرد  ورد نظر مـورد بررسـی قـرار مـی    مهاي  کارایی در شعب بانک سپه در سال   
کـارایی در واحـدهاي بانـک    ) FDH(سپس با استفاده از روش تحلیل بدون رویه     

  .گرد ست آمده با یکدیگر مقایسه میسپه مورد بررسی قرار گرفته و نتایج به د
  

  DEAنتایج برآورد به روش  -3-4-1
  :1391سال * 

 شعبه بانک سپه در سراسر کشور در سال         1542نتایج مربوط به کارایی براي      
این بـرآورد بـا   .  آمده است15-4 تا 1-4 در جداول   DEA با استفاده از روش      91

  .رویکرد ستانده محور ارائه شده است
 بـا رویکـرد سـتانده    91 نتایج مربوط به شعب کـارآ را در سـال            2-4جدول  

 کـارایی  91 شعبه در سـال    14بر اساس جدول مذکور تعداد      . دهد  محور نشان می  
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  .اند یک را به دست آورده
  

  91شعب کارا در سال : 2-4جدول 
کد 
 هشعب

فنی  ك  نام شعبه
 )ثابت(

فنی  ك
 )متغیر ب(

 مقیاس ك
نسبت  ب

 مقیاس
 کاهنده 546/0 1 546/0  مرکزي تهران 1

 ثابت 1 1 1  دکتر مفتح 462
 ثابت 1 1 1  سایپا 1102
 افزاینده 486/0 1 486/0  خ امام خمینی میبد 1187
 افزاینده 371/0 1 371/0  معموالن لرستان 1324
 ثابت 1 1 1  فوالد میارکه 1446
 ثابت 1 1 1  سیمان بجنورد 1665
 افزاینده 279/0 1 279/0  راسته یازار زنجان 1781

1945 
بازار ستاره جنوب 

 ندهافزای 849/0 1 849/0  بندر عباس

 ثابت 1 1 1  خ بهشت 1977
 کاهنده 716/0 1 716/0  بیهقی 2000
 افزاینده 338/0 1 338/0  شهرك صنعتی رشت 2060
 افزاینده 611/0 1 611/0  گرمه 2067
 افزاینده 171/0 1 171/0   گوالن سنندج22 2107

  
 هم از نظر بازدهی     1977 و   1665،  1446،  1102،  462 شعبه   14در میان این    

چنـین   هـم . و هم بازدهی متغیر میزان کارایی فنی یک را به دست آورده انـد      ثابت  
. در شعب مذکور از لحاظ کارایی مقیاس نیز میزان کارایی یک حاصل شده اسـت         

 بازدهی کاهنده نسبت به مقیـاس  2000 و  1 شعبه   91در میان شعب کارآ در سال       
هی فزاینــده  بــازد2107 و 2067، 2060، 1945، 1781، 1324، 1187و شــعب 

نسبت به مقیاس و سایر شعب بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولیـد را بـه دسـت     
  .اند آورده
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اي که بعد از شـعب کـارآ بیـشترین          شعبه 50 نتایج مربوط به     3-4در جدول   
  .  به خود اختصاص داده اند، آمده است91مقدار کارایی فنی را در سال 

  
   شعبه برتر50: 3-4جدول 

کارایی فنی   عبهنام ش هشعبکد 
 )بازدهی ثابت(

کارایی فنی 
 )بازدهی متغیر(

کارایی 
 مقیاس

بازدهی 
نسبت 
 مقیاس

 افزاینده 564/0 909/0 512/0  شهمیرزاد سمنان 1525
 افزاینده 533/0 907/0 484/0  ماهان کرمان 2026
 افزاینده 875/0 906/0 792/0  امام رضا نکا 1897
 کاهنده 849/0 888/0 754/0  م انقالب اصفهان 735
 افزاینده 981/0 885/0 868/0  سپهبد قرنی 540
 افزاینده 998/0 882/0 88/0  آپادانا 1309
 افزاینده 564/0 877/0 494/0  نوغ رفسنجان 868
 افزاینده 975/0 871/0 849/0  میرداماد غربی 1349
 کاهنده 787/0 864/0 679/0  م ونک 1778
 افزاینده 877/0 86/0 755/0  بهشتی دامغان 1007
  افزاینده 406/0 855/0 347/0  هویزه 1061
 افزاینده 588/0 845/0 497/0  رابر بافت 1857

 افزاینده 585/0 831/0 486/0  ایسک 2106

 کاهنده 657/0 819/0 538/0  مطهري غربی 459
 افزاینده 74/0 816/0 603/0  بدر الیگودرز 1021
 افزاینده 916/0 815/0 747/0  مهدي شهر سمنان 454
 افزاینده 921/0 796/0 733/0  سیمان هرمزگان 1605
 افزاینده 996/0 793/0 79/0  جلفاي اصفهان 279
 افزاینده 735/0 79/0 58/0  سرابی تویسزکان 602
 افزاینده 678/0 787/0 534/0  مروست یزد 1456
 افزاینده 972/0 785/0 763/0  م وحدت گرگان 421
 افزاینده 52/0 781/0 406/0  دامام خمینی زرن 1737
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 کاهنده 999/0 781/0 78/0  سلیمان خاطر 1776
 ثابت 999/0 778/0 777/0  قائم مقام فراهانی 1957
 افزاینده 638/0 777/0 496/0  اردي ابرکوه یزد 1152
 کاهنده 988/0 774/0 765/0  کاشان 40
 افزاینده 99/0 774/0 767/0  شهید حسینی گرگان 552
 کاهنده 905/0 77/0 697/0  پند تهرانس 1312
 افزاینده 982/0 767/0 753/0  امام خمینی کرمان 340
 افزاینده 983/0 765/0 752/0  سپید پاسداران 1322
 افزاینده 749/0 765/0 573/0  فردوسی یاسوج 1935
 افزاینده 99/0 744/0 737/0  بلوار اسفندیار 1854
 کاهنده 863/0 743/0 641/0  بلوار سجاد مشهد 614
 افزاینده 616/0 743/0 458/0  آباد شهید رحیمی خرم 1668
 افزاینده 904/0 742/0 671/0  چلیچه 1552
 افزاینده 888/0 739/0 656/0  بازار شاهرود 362
 افزاینده 979/0 738/0 723/0  الرستان 62

 افزاینده 94/0 737/0 693/0  کالردشت 1865
 ثابت 999/0 735/0 735/0  سزافراز 1600
 افزاینده 869/0 733/0 637/0  رامیان 422
 کاهنده 997/0 732/0 73/0  خیام 4

 افزاینده 882/0 729/0 643/0  شهید بهشتی رفسنجان 1218
 افزاینده 999/0 725/0 724/0  توانیر ولیعصر 1616
 افزاینده 798/0 722/0 576/0  شریعتی رفسنجان 1757
 افزاینده 703/0 722/0 508/0   راه امیرکبیر زنجان4 2036
 افزاینده 959/0 721/0 692/0  مسجد سید اصفهان 306
 افزاینده 767/0 72/0 552/0  نیر یزد 912
 افزاینده 893/0 716/0 639/0  بازار رفسنجان 360
 افزاینده 983/0 715/0 703/0  بلوار معالی آباد شیراز 1745
 یندهافزا 988/0 713/0 705/0   خرداد غربی15 304

  محاسبات تحقیق: مآخذ         
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 قـرار  70/0 تـا  90/0 شعبه مورد نظـر در بـازه   50کارایی به دست آمده براي  
 شعبه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید، تعـداد          2 شعبه تعداد    50در میان   . دارد

 شعبه بـازدهی فزاینـده     40 شعبه بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس تولید و تعداد           8
  .اند یاس تولید را کسب نمودهنسبت به مق

ترین مقدار کـارایی فنـی    اي که پایین  شعبه50 نتایج مربوط به   4-4در جدول   
  .اند، آمده است  خود اختصاص داده به91را در سال 

  
   شعبه ناکارا50: 4-4جدول 

کد 
 هشعب

کارایی فنی   نام شعبه
 )بازدهی ثابت(

کارایی فنی 
 )بازدهی متغیر(

کارایی 
 مقیاس

ی بازده
ه بنسبت 
 مقیاس

 افزاینده 973/0 158/0 154/0  بزرگراه هجرت 718
 افزاینده 856/0 157/0 135/0  پاوه 245
 افزاینده 923/0 156/0 144/0  پایگاه شکاري تبریز 648
 افزاینده 882/0 147/0 13/0  بلوار معلم کرمان 1381
 یندهافزا 926/0 146/0 135/0  منطقه هوایی شهید بابایی اصفهان 637
 افزاینده 829/0 142/0 118/0  نیک شهر 1370
 افزاینده 807/0 141/0 114/0  پادگان قزوین 688
 افزاینده 914/0 14/0 128/0  ستاد زمینی لویزان 714
 افزاینده 968/0 14/0 135/0  صبا باتري 879
 افزاینده 944/0 14/0 132/0  سردشت 1250
 افزاینده 981/0 14/0 138/0  بیمارستان شهید چمران 1689
 افزاینده 939/0 137/0 129/0  فتح تهران 694
 افزاینده 881/0 137/0 121/0   خراسان77لشکر  752
 افزاینده 987/0 137/0 136/0  صنایع دفاع اصفهان 782
 کاهنده 814/0 136/0 111/0   تیر30 160
 افزاینده 994/0 136/0 136/0  بیمارستان بقیه اهللا 1978
 افزاینده 99/0 135/0 134/0  باد شیرازحسین آ 749
 افزاینده 922/0 135/0 124/0  خواف 992
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 افزاینده 985/0 133/0 131/0  لویزان 608
 افزاینده 94/0 133/0 125/0  پیامبر اعظم رشت 1706
 افزاینده 947/0 131/0 124/0  خاش 618
 افزاینده 947/0 131/0 124/0  سراوان 622
 افزاینده 926/0 129/0 119/0  شهید باقري 1468
 افزاینده 945/0 121/0 115/0  سا شاهین شهره 1440
 افزاینده 923/0 12/0 111/0  ناحیه انتظامی بندر عباس 1375
 افزاینده 989/0 119/0 117/0  بندر عسلویه 1800
 افزاینده 962/0 116/0 111/0  بانه 149
 هافزایند 994/0 112/0 111/0  دانشگاه امام حسین 848
 افزاینده 884/0 111/0 098/0  پایگاه دریایی بوشهر 635
 افزاینده 888/0 11/0 098/0  خونسرخ بندر عباس 2018
 افزاینده 843/0 109/0 092/0  پایگاه هوایی بوشهر 619
 کاهنده 71/0 101/0 072/0  شهید چمران 1177
 افزاینده 962/0 097/0 094/0  پارچین 292
 کاهنده 99/0 092/0 091/0  شهید متوسلیان 1862
 افزاینده 923/0 087/0 081/0  میدان سرباز مریوان 1631
 ثابت 999/0 086/0 086/0  مریوان 240
 ثابت 995/0 084/0 083/0  صنایع هوایی 721
 ثابت 997/0 081/0 081/0  پادگان کوهک 716
 افزاینده 947/0 08/0 075/0  سورو بندر عباس 620
 کاهنده 961/0 077/0 074/0  پاسداران 770
 افزاینده 94/0 076/0 071/0   زرهی اهواز92لشکر  649
 افزاینده 802/0 071/0 057/0  شهید ساعد مریوان 1418
 افزاینده 626/0 062/0 039/0  پایگاه سوم شکاري 566
 ثابت 996/0 057/0 057/0  تیر اصفهان7مجتمع  1112
 دهافزاین 881/0 055/0 048/0  سیمان بیجار 1421
 افزاینده 904/0 054/0 049/0  میدان شهید کالهدوز 819
 افزاینده 808/0 052/0 042/0  نفت و گاز پارس جنوبی 2051
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 ثابت 988/0 032/0 032/0  بندر نخل تقی 1825
 ثابت 995/0 031/0 031/0  سازيهلیکوپتر 789
 افزاینده 71/0 026/0 018/0  پادگان لشکر ارومیه 705

  تحقیقمحاسبات : مآخذ
  

 قـرار  02/0 تـا  15/0 شعبه مورد نظـر در بـازه   50کارایی به دست آمده براي  
 شعبه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید، تعـداد          6 شعبه تعداد    50در میان   . دارد

 شعبه بـازدهی فزاینـده     40 شعبه بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس تولید و تعداد           4
  .نسبت به مقیاس تولید را کسب نموده اند

 شـعبه بانـک سـپه میـزان     730 براي 91چنین بر اساس نتایج برآورد سال   هم
  . و باالتر از آن به دست آمده است5/0کارایی 

 شعبی را که به عنوان بنگاه مرجـع بیـشترین میـزان را بـه خـود                  5-4جدول  
  .دهد نشان میاند  اختصاص داده

  
  شعب مرجع: 5-4جدول 

 دفعاتتعداد  شعبه  نام شعبه
 1519 462  فتحدکتر م

 1409 1665  سیمان بجنورد
 1335 1945  عباسبازار ستاره جنوب بندر

 1166 1324  معموالن لرستان
 549 1446  فوالد مبارکه

 76 1102  سایپا
 38 1187  خ امام خمینی میبد

 23 2067  گرمه
 17 1977  خ بهشت

 6 1  مرکزي تهران
 2 2060  شهرك صنعتی رشت

 2 2107  گوالن سنندج 22
  محاسبات تحقیق: مآخذ           
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 بـه ترتیـب   1324 و 1945، 1665، 462بر اساس نتایج به دست آمده، شعب  
 شعبه از شعب بانک سپه به عنوان شعبه الگـو      1166 و   1335،  1409،  1519براي  

  .اند در نظر گرفته شده
 5-4 شعبه برتر بانک سپه که در جدول       5در ادامه به بررسی نتایج مربوط به        

  .ها ذکر شد به صورت تک تک خواهیم پرداخت ادیر مربوط به کارایی آنمق
  

  1525نتایج شعبه : 6-4جدول 
 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر

 824/8584 3385 وام پرداختی
 119/5556 924/2464 سود دریافتی
 383/12602 998/11451 سود پرداختی

 378/171822 378/171822 سپرده
 028/4288 028/4288 هزینه پرسنل

 698/519 121/2009 تجهیزات
  محاسبات تحقیق: مآخذ

  
 بعـد از شـعب کـارآ        909/0 با بـه دسـت آوردن میـزان کـارایی            1525شعبه  

هـا و   مقدار واقعـی سـتانده  . بیشترین مقدار کارایی را به خود اختصاص داده است     
مقـدار  .  اسـت  نشان داده شده6-4 در جدول 91هاي به دست آمده در سال        نهاده

دهنده آن است که شعبه مذکور براي به دست آوردن میزان کارایی        پیشنهادي نشان 
بـراي مثـال    . هاي خود به دسـت آورد       ها و ستانده    یک باید این مقادیر را در نهاده      

 824/8584 میلیـون ریـال بـه مقـدار     3385میزان وام پرداختـی از مفـدار واقعـی       
میــزان تجهیــزات از میــزان واقعــی نــد، و یــا میلیــون ریــال بایــد افــزایش پیــدا ک

  . یابدکاهشمیلیون ریال  698/519 به مقدار 121/2009
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  2026نتایج شعبه : 7-4جدول 
 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر

 425/9555 5/8670 وام پرداختی
 93/5954 574/2108 سود دریافتی
 284/7700 163/6987 سود پرداختی

 479/126460 479/126460 ردهسپ
 755/4667 461/4867 هزینه پرسنل

 371/596 717/1221 تجهیزات
  محاسبات تحقیق: مآخذ

  

مقـدار  .  به دست آورده است    91 را در سال     907/0 میزان کارایی    2026شعبه  
چنین مقدار پیشنهادي آن در سال  هاي به دست آمده و هم       ها و نهاده    واقعی ستانده 

براي مثال شعبه مذکور براي بـه دسـت         .  نشان داده شده است    7-4  در جدول  91
 بـه  574/2108آوردن میزان کـارایی یـک بایـد میـزان سـود دریـافتی خـود را از             

 755/4667 بـه    461/4867افزایش و یا هزینه پرسنل را از        میلیون ریال    93/5954
  . کاهش دهدمیلیون ریال

  
  1897نتایج شعبه : 8-4جدول 

 مقدار پیشنهادي واقعیمقدار  متغیر
 868/20151 18252 وام پرداختی
 63/16797 991/15213 سود دریافتی
 21/46163 057/41811 سود پرداختی

 487/418895 487/418895 سپرده
 306/5266 9685 هزینه پرسنل

 169/684 037/2097 تجهیزات
  محاسبات تحقیق: مآخذ

  
جـدول  .  کسب نموده اسـت    91  را در سال   906/0 میزان کارایی    1897شعبه  

چنین مقدار پیشنهادي   هاي به دست آمده و هم       ها و نهاده     مقدار واقعی ستانده   4-8
میزان واقعی و پیشنهادي سپرده در شعبه مـذکور برابـر   . براي این شعبه آمده است  
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هـاي خـود    ها و ستانده بوده ولی براي رسیدن به میزان کارایی یک باید سایر نهاده    
  .ار پیشنهادي برساندرا به مقد

  

  735نتایج شعبه : 9-4جدول 
 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر

 898/418214 319/173640 وام پرداختی
 278/435703 803/387008 سود دریافتی
 865/160645 981/142691 سود پرداختی

 51/1966741 51/1966741 سپرده
 36/15495 455/23344 هزینه پرسنل

 683/1098 008/2877 تجهیزات
  محاسبات تحقیق: مآخذ

  
مقـدار  .  به دسـت آورده اسـت  91 را در سال 888/0 میزان کارایی  735شعبه  

چنین مقدار پیشنهادي آن در سال  هاي به دست آمده و هم       ها و نهاده    واقعی ستانده 
 در ایـن شـعبه در      91میزان سپرده در سـال      .  نشان داده شده است    9-4 در جدول    91

 .اسـت در حـد مطلـوب نبـوده        ها    ها و ستانده    ب بوده است ولی سایر نهاده     حد مطلو 
 میلیون ریال   51/1966741 به   981/142691براي مثال سود پرداختی باید از عدد        

  . میلیون ریال کاهش یابد683/1098 به 008/2877تجهیزات از میزان افزایش و 
  

  540نتایج شعبه : 10-4جدول 
 پیشنهاديمقدار  مقدار واقعی متغیر

 46/1084832 959963 وام پرداختی
 273/656269 51/580729 سود دریافتی
 624/181446 241/160561 سود پرداختی

 02/3063415 76/4067527 سپرده
 398/21984 398/21984 هزینه پرسنل

 564/2546 564/2546 تجهیزات
  محاسبات تحقیق: مآخذ           
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جـدول  .  را به دست آورده اسـت 885/0یی  میزان کارا91 در سال 540شعبه  
چنـین مقـدار    هـاي بـه دسـت آمـده و هـم      هـا و نهـاده     مقدار واقعی ستانده   4-10

هزینه پرسنل و تجهیزات این شـعبه در  . دهد پیشنهادي براي این شعبه را نشان می 
ها بایـد بـه مقـدار         ها و ستانده     در حد مطلوب بوده است ولی سایر نهاده        91سال  

 بـه  76/4067527هـا از عـدد     به عبارت دیگر میـزان سـپرده       .تغییر یابد پیشنهادي  
ــی از  02/3063415 ــزان وام پرداخت ــا می ــال کــاهش و ی ــون ری ــه 959963 میلی  ب
  . میلیون ریال افزایش یابد46/1084832

 بـه  91هـاي آخـر را در سـال      شعبه ناکارا که رتبه5در ادامه به بررسی نتایج    
  . تک خواهیم پرداختاند به صورت تک دست آورده

  
  705نتایج شعبه : 11-4جدول 

 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر
 962/52164 1345 وام پرداختی
 104/26809 235/691 سود دریافتی
 278/16163 747/416 سود پرداختی

 198/269019 198/269019 سپرده
 63/4257 202/4803 هزینه پرسنل

 512/449 512/449 تجهیزات
  محاسبات تحقیق: خذمآ

  
 026/0 در رده آخر قرار گرفته است، که میزان کارایی        91 در سال    705شعبه  

هـا و    مقـدار واقعـی و مطلـوب نهـاده    11-4در جـدول  . را به دست آورده اسـت    
بر اساس نتایج به دست آمده میزان نهاده سپرده و          . ها نشان داده شده است      ستانده

 636/4257 مقدار نهاده هزینه پرسنل باید به        .تجهیزات در حد مطلوب بوده است     
ها نیز باید مطابق مقادیر پیـشنهادي جـدول         مقدار ستانده . میلیون ریال کاهش یابد   

  . افزایش یابد تا این شعبه به مرز کارایی یک دست یابد
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  789نتایج شعبه : 12-4جدول 
 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر

 672/283982 8850 وام پرداختی
 86/331779 546/10339 سود دریافتی
 189/201943 332/6293 سود پرداختی

 26/2018827 26/2018827 سپرده
 739/12408 274/12566 هزینه پرسنل

 863/933 554/1245 تجهیزات

  
بـر  .  بـه دسـت آورده اسـت   91 را در سـال     031/0 میزان کـارایی     789شعبه  

این سال در حد مطلـوب بـوده، نهـاده       مقدار نهاده سپرده در      12-4اساس جدول   
میلیـون   863/933 و 739/12408هزینه پرسنل و تجهیزات به ترتیب باید بـه مقـادیر         

  .ها به مقادیر مطلوب افزایش یابد ریال کاهش و ستانده
  

  1825نتایج شعبه : 13-4جدول 
 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر

 351/342974 11050 وام پرداختی
 357/169972 195/5476 فتیسود دریا

 841/119825 567/3860 سود پرداختی
 97/1365401 97/1365401 سپرده

 264/9571 113/9623 هزینه پرسنل
 847/1107 287/1504 تجهیزات

  
بر اساس نتایج .  بوده است032/0 میزان  91 در سال    1825نمره کارایی شعبه    

ه میزان مطلـوب بـوده ولـی سـایر          به دست آمده میزان نهاده سپرده در این سال ب         
  .ها باید به مقادیر پیشنهادي تغییر یابد ها و ستانده نهاده
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  2051نتایج شعبه : 14-4جدول 
 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر

 419/132050 6918 وام پرداختی
 431/40433 27/2118 سود دریافتی
 439/14081 766/145 سود پرداختی

 505/320962 505/320962 سپرده
 392/5547 451/6873 هزینه پرسنل

 378/675 854/1343 تجهیزات
  محاسبات تحقیق: مآخذ

  
بـر  .  را بـه دسـت آورده اسـت        052/0 نمره کـارایی     91 در سال    2051شعبه  

 نهاده سپرده بـه میـزان       14-4اساس مقادیر واقعی و مطلوب ارائه شده در جدول          
زینه پرسنل و تجهیزات نیز بـه ترتیـب بـه مقـادیر             دو نهاده ه  . مطلوب بوده است  

هـا نیـز      چنین مقادیر سـتانده     هم. کاهش یابد  میلیون ریال    378/675 و   392/5547
  .باید به مقادیر مطلوب ارائه شده در جدول افزایش یابد

  
  819نتایج شعبه : 15-4جدول 

 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر
 379185,474 5/20654 وام پرداختی
 085/403240 772/21964 سود دریافتی
 715/186568 529/10162 سود پرداختی

 83/2088209 65/3081392 سپرده
 151/14666 443/16093 هزینه پرسنل

 1052,481 481/1052 تجهیزات
  محاسبات تحقیق: مآخذ

  
بـر  .  بـه دسـت آورده اسـت   91 را در سـال     054/0 میزان کـارایی     819شعبه  

 مقدار نهاده تجهیزات در این سال در حد مطلوب بوده، نهاده      15-4اساس جدول   
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 83/2088209 و   443/16093هزینه پرسنل و سپرده بـه ترتیـب بایـد بـه مقـادیر               
  .ها به مقادیر مطلوب افزایش یابد میلیون ریال کاهش و ستانده

 میانگین کارایی فنـی و مقیـاس در         91بر اساس نتایج به دست آمده در سال         
  . نشان داده شده است16-4 شعبه بانک سپه در جدول 1542بین 

  
  91میانگین کارایی شعب بانک سپه در سال : 16-4جدول 

 کارایی مقیاس )بازدهی متغیر(کارایی فنی )بازدهی ثابت(کارایی فنی
437/0 484/0 908/0 

  محاسبات تحقیق: مآخذ
  

 شـعب بانـک    میزان کـارایی فنـی  91با توجه به نتایج به دست آمده در سال       
.  بـوده اسـت  484/0 و با فرض بـازدهی متغیـر   437/0سپه با فرض بازدهی ثابت     

میزان کارایی مقیاس که از تقسیم کارایی فنی با فرض بازدهی ثابت بر کارایی فنی          
  . بوده است908/0آید برابر با  با فرض بازدهی متغیر به دست می

  
  :90سال * 

 خـواهیم   90ري شـده در سـال       اینک بـه بررسـی بـرآورد اطالعـات گـردآو          
 بـه دسـت آمـده     90 شعبه بانک سپه در سـال        1780این نتایج براي    . پرداخت

  .است
بر اساس .  آمده است17-4 در جدول  90نتایج مربوط به شعب کارا در سال        

 توانستند میزان کارایی یـک را بـه   90 شعبه در سال    25نتایج به دست آمده تعداد      
  .عب کارا را به دست آورندخود اختصاص داده و عنوان ش

  
             
             
             



  97   ها تجزیه و تحلیل داده: فصل سوم   
  

  90شعب کارا در سال : 17-4جدول 
کد 
 هشعب

کارایی فنی   نام شعبه
 )بازدهی ثابت(

کارایی فنی 
 )بازدهی متغیر(

کارایی 
 مقیاس

بازدهی نسبت 
 مقیاس

 کاهنده 439/0 1 439/0  مرکزي تهران 1
 ثابت 1 1 1  محمودیه 250
 ثابت 1 1 1  ان تبریزکاغذ فروش 458
 افزاینده 241/0 1 241/0  تبریز باجه پدافند 697
 افزاینده 262/0 1 262/0  نیروي هوایی 712
 افزاینده 082/0 1 082/0  بدرآباد لرستان پ 808
 افزاینده 956/0 1 956/0  لطیفی الرستان 911
 افزاینده 971/0 1 971/0  بهشتی دامغان  1007
 ثابت 1 1 1  کیش 1157
 ثابت 1 1 1  معموالن لرستان 1324
 ثابت 1 1 1  فوالد مبارکه 1446
 افزاینده 688/0 1 688/0  خمینی گراش 1531
 افزاینده 08/0 1 08/0  خ توحید اصفهان 1538
 ثابت 1 1 1  کامرانیه 1596
 ثابت 1 1 1  معالی آباد شیرازب  1745
 ثابت 1 1 1  م ونک 1778
 افزاینده 918/0 1 918/0  پ.اس.آ م 1956
 ثابت 1 1 1  خ بهشت 1977
 ثابت 1 1 1  مصباح 1999
 افزاینده 274/0 1 274/0  جناح 2074
 افزاینده 279/0 1 279/0  سیربک 2122
 افزاینده 31/0 1 31/0  مطهري انزلی 2145
 افزاینده 269/0 1 269/0  وحدت الهیجان 2146
 افزاینده 134/0 1 134/0  م قیام هادي شهر 2176
 افزاینده 073/0 1 073/0  سیب و سوران زاهدان 2192

  محاسبات تحقیق: مآخذ           
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، 1462، 1435، 1314، 1187، 1091، 957، 397، 219 شـعبه  25در میان این   
 هم با فرض بازدهی ثابت و هم بازدهی متغیر میـزان کـارایی فنـی     1641 و   1625

 لحاظ کـارایی مقیـاس نیـز    چنین در شعب مذکور از  هم. اند یک را به دست آورده    
 1 شـعبه  91در میـان شـعب کـارآ در سـال           . میزان کارایی یک حاصل شده است     

 شعبه مذکور که 10به غیر از . اند بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس را به دست آوده      
اند سایر شعب بـازدهی فزاینـده نـسبت بـه            بازدهی مقیاس یک را به دست آورده      

  .اند مقیاس را داشته
 مرحله به بررسی میزان کارایی شـعبی خـواهیم پرداخـت کـه بعـد از          در این 

شعب کارا میزان کارایی باالیی را به دست آورده و جزو شعب با کـارایی بـاال بـه         
  .آید حساب می

  
  90شعب برتر در سال : 18-4جدول 

کد 
 هشعب

کارایی فنی   نام شعبه
 )بازدهی ثابت(

کارایی فنی 
 )بازدهی متغیر(

کارایی 
 مقیاس

بازدهی 
ه بنسبت 
 مقیاس

 کاهنده 799/0 997/0 797/0  اصفهان 6
 افزاینده 971/0 987/0 958/0  پرفسور حسابی 1827

 کاهنده 907/0 98/0 889/0  خیام 4
 افزاینده 992/0 969/0 961/0  سنایی 460
 افزاینده 545/0 969/0 528/0  چشمه ده 2079
 افزاینده 999/0 965/0 964/0  الرستان 62
 افزاینده 956/0 954/0 912/0  خ دبستان 818
 کاهنده 751/0 953/0 715/0  توانیر ولیعصر 1616
 افزاینده 829/0 952/0 789/0  بلوار امام خمینی بروجرد 981
 افزاینده 988/0 942/0 931/0  بلوار ستارخان شیراز 1228
 کاهنده 939/0 935/0 878/0  مرکز تجاري کیش 1326
 کاهنده 79/0 933/0 737/0  سایپا 1102
 افزاینده 695/0 926/0 643/0  باجه امام حسن ایالم 1994



  99   ها تجزیه و تحلیل داده: فصل سوم   
  

 افزاینده 567/0 925/0 524/0  ی زرندنامام خمی 1737
 کاهنده 44/0 925/0 407/0  بیهقی 2000
 افزاینده 966/0 924/0 893/0  نفت شمالی 1852
 کاهنده 943/0 92/0 867/0  خان زند کریم 270
 کاهنده 969/0 914/0 885/0  شهرك قدس 1257
 افزاینده 991/0 904/0 896/0  شیخ بهایی اصفهان 470
 افزاینده 904/0 904/0 818/0  بازار ستاره جنوب بندرعباس 1945
 افزاینده 961/0 897/0 862/0  کالردشت 1865
 کاهنده 894/0 894/0 799/0  خ انقالب 50
 افزاینده 967/0 891/0 861/0  اهللا سعیدي الرستان آیت 451
 افزاینده 981/0 889/0 872/0  صنعتی الکتریک مشهد 1136
 افزاینده 964/0 888/0 857/0  چلیچه 1552
 ثابت 999/0 873/0 873/0  مهر شیراز 1459
 افزاینده 878/0 863/0 758/0  بدر الیگودرز 1021
 افزاینده 976/0 857/0 836/0  خ طالقانی میبد یزد 976
 افزاینده 973/0 855/0 831/0  یاختیاریه جنوب 1801
 افزاینده 998/0 854/0 852/0  شهید حسینی گرگان 552
 افزاینده 984/0 852/0 838/0  شهر جدید الرستان 787
 کاهنده 937/0 846/0 793/0  انتصاریه 564
 افزاینده 999/0 841/0 84/0  م شهداي ساري 554
 ندهافزای 335/0 84/0 282/0  راسته بازار زنجان 1781
 افزاینده 603/0 835/0 504/0  نوغ رفسنجان 868
 افزاینده 992/0 834/0 828/0  شریعتی جنوبی تبریز 135
 افزاینده 989/0 83/0 821/0  فروغی اصفهان 499
 افزاینده 94/0 828/0 778/0  مهدي شهر سمنان 454
 افزاینده 995/0 827/0 823/0  خ صائب اصفهان 1472
 افزاینده 998/0 823/0 822/0  شمیران 192
 افزاینده 978/0 823/0 805/0  نونهاالن 1416
 افزاینده 997/0 821/0 819/0  جلفاي اصفهان 279
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 کاهنده 929/0 821/0 763/0  مالصدرا 1264
 افزاینده 98/0 817/0 801/0  م شهداي رفسنجان 534
 کاهنده 846/0 817/0 691/0  سلیمان خاطر 1776
 افزاینده 8/0 814/0 651/0  شریعتی رفسنجان 1757
 افزاینده 986/0 813/0 802/0  طالقانی بجنورد 541
 افزاینده 988/0 808/0 798/0  مارکار یزد 449
 کاهنده 485/0 808/0 392/0  مطهري غربی 459
 افزاینده 977/0 808/0 789/0  بغدادآباد مهریز یزد 908

  محاسبات تحقیق: مآخذ
  

 قـرار  80/0 تـا  99/0 شعبه مورد نظـر در بـازه   50کارایی به دست آمده براي  
 شعبه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید، تعـداد          1 شعبه تعداد    50در میان   . دارد
 شعبه بازدهی فزاینـده  36 شعبه بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس تولید و تعداد      13

  .اند نسبت به مقیاس تولید را کسب نموده
اي که پایینترین مقدار کارایی فنـی          شعبه 50 نتایج مربوط به     19-4در جدول   

  .اند، آمده است  خود اختصاص داده به90را در سال 
  

  ؟؟؟: 19-4جدول 
کد 
 هشعب

کارایی فنی   نام شعبه
 )بازدهی ثابت(

کارایی فنی 
 )بازدهی متغیر(

کارایی 
 مقیاس

 بازدهی
 مقیاس

 ثابت 987/0 027/0 027/0  نفت و گاز پارس جنوبی 2051
 ثابت 989/0 035/0 034/0  ت بسیج مرکزيمقاوم 707
 کاهنده 913/0 037/0 033/0  بانه 149
 افزاینده 973/0 048/0 047/0  بندر نخل تقی 1825
 افزاینده 703/0 057/0 04/0  سیمان بیجار 1421
 ثابت 994/0 058/0 058/0  تیر اصفهان7مجتمع  1112
 دهافزاین 518/0 065/0 033/0  پادگان لشکر ارومیه 705
 افزاینده 936/0 066/0 062/0   زرهی اهواز92لشکر  649
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 افزاینده 944/0 066/0 063/0  هسا شاهین شهر 1440
 افزاینده 917/0 072/0 066/0  پایگاه سوم شکاري 566
 ثابت 994/0 072/0 071/0  هلیکوپترسازي 789
 افزاینده 967/0 072/0 069/0  شهید ساعد مریوان 1418
 افزاینده 949/0 074/0 07/0  درگاهان 1352
 افزاینده 948/0 076/0 073/0  میدان سرباز مریوان 1631
 افزاینده 642/0 078/0 05/0  باجه ذوب آهن نطنز 2012
 افزاینده 944/0 084/0 079/0  دانشگاه امام حسین 848
 افزاینده 984/0 085/0 083/0  مریوان 240
 افزاینده 903/0 089/0 08/0  پتروشیمی بند ماهشهر 2076
 کاهنده 972/0 09/0 087/0  پارچین 292
 افزاینده 644/0 09/0 058/0  فاضل آباد گلستان 2199
 کاهنده 971/0 091/0 089/0  پاسداران 770
 افزاینده 926/0 092/0 085/0  پایگاه وحدتی دزفول 594
 افزاینده 778/0 094/0 073/0   کادر تهران01مرکز  669
 افزاینده 99/0 094/0 093/0  بزرگراه هجرت 718
 کاهنده 734/0 095/0 07/0  م شهید کالهدوز 819
 افزاینده 71/0 095/0 067/0  قهدریجان 2160
 افزاینده 978/0 099/0 097/0  منطقه یکم دریایی بندرعباس 812
 افزاینده 673/0 104/0 07/0  خ نظري غربی اصفهان 2170
 فزایندها 877/0 106/0 093/0  صنایع هوایی 721
 افزاینده 787/0 108/0 085/0  م شهداي بانه 2054
 افزاینده 893/0 109/0 097/0  شهید خضرایی 627
 افزاینده 976/0 112/0 11/0  ترمینال ساها 1240
 ثابت 996/0 113/0 113/0  بندر عسلویه 1800
 افزاینده 919/0 116/0 107/0  اهللا بیمارستان بقیه 1978
 افزاینده 777/0 117/0 091/0  انبهارستان اصفه 2190
 افزاینده 988/0 119/0 118/0  سورو بندرعباس 620
 افزاینده 944/0 123/0 116/0  جوانرود 929



    هاي ناپارامتریک تحلیل مرزي بررسی کارایی جزیی در روش   102
  

 افزاینده 952/0 124/0 118/0  پایگاه هوایی بوشهر 619
 افزاینده 519/0 129/0 067/0  خ عطار شاهین شهر 2185
 افزاینده 958/0 13/0 124/0  پیرانشهر 587
 افزاینده 983/0 13/0 128/0  پیامبر اعظم رشت 1706
 کاهنده 548/0 131/0 072/0  شهید چمران 1177
 افزاینده 726/0 131/0 095/0  خ ولیعصر زنجان 2161
 افزاینده 938/0 132/0 123/0  باجه پایگاه هوایی بندرعباس 629
 افزاینده 711/0 132/0 094/0  شهرك اندیشه تبریز 2187
 افزاینده 982/0 133/0 13/0  احیه انتظامی بندرعباسن 1375
 افزاینده 79/0 134/0 106/0  پایگاه هوایی کنارك 795
 افزاینده 973/0 137/0 134/0  منطقه هوایی شهید بابایی اصفهان 637
 افزاینده 94/0 137/0 129/0  پادگان قزوین 688
 افزاینده 906/0 137/0 124/0  م استقالل سقز 1409

  
 قـرار  02/0 تـا  13/0 شعبه مورد نظـر در بـازه   50رایی به دست آمده براي  کا

 شعبه بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید، تعـداد          5 شعبه تعداد    50در میان   . دارد
 شعبه بـازدهی فزاینـده     40 شعبه بازدهی کاهنده نسبت به مقیاس تولید و تعداد           5

  .اند نسبت به مقیاس تولید را کسب نموده
 شـعبه بانـک سـپه میـزان     907 براي 90 بر اساس نتایج برآورد سال چنین  هم
  . و باالتر از آن به دست آمده است5/0کارایی 

ود  شعبی را که به عنوان بنگاه مرجع بیـشترین میـزان را بـه خـ         20-4جدول  
  .دهد نشان میاند  اختصاص داده
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  شعب مرجع: 20-4جدول 
 دفعاتتعداد  شعبه دفعاتتعداد  شعبه
1446 1652 2176 57 
1157 1564 1778 35 
458 942 1999 28 
911 915 1531 22 
1324 859 697 18 
1007 798 2192 16 
1745 768 1 15 
2146 558 1596 10 
2122 247 712 6 
250 158 2145 5 
808 3 1956 3 
1538 2 1977 2 

  محاسبات تحقیق: مآخذ
  

 دهد که شعب مذکور را بـه عنـوان شـعب     تعداد شعبی را نشان می 20-4جدول  
 1157 بـار و شـعبه   1652 براي 1446بر این اساس شعبه . اند مرجع در نظر گرفته 

  .اند  بار براي شعب دیگر به عنوان شعبه مرجع در نظر گرفته شده1564براي 
 بـه  90آخـر را در سـال   هـاي    شعبه ناکارا که رتبه5در ادامه به بررسی نتایج    

  .اند به صورت تک تک خواهیم پرداخت دست آورده
  

  2051نتایج شعبه : 21-4جدول 
 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر

 455/1084832 959963 وام پرداختی
 273/656269 51/580729 سود دریافتی
 624/181446 241/160561 سود پرداختی

 016/3063415 756/4067527 سپرده
 398/21984 398/21984 هزینه پرسنل

 564/2546 564/2546 تجهیزات
  محاسبات تحقیق: مآخذ             
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 در رده آخر قـرار گرفتـه اسـت، کـه میـزان کـارایی           90 در سال    2051شعبه  
هـا    مقدار واقعی و مطلوب نهـاده 21-4در جدول .  را به دست آورده است 027/0

اساس نتایج به دست آمده میزان نهاده هزینـه  بر . ها نشان داده شده است   و ستانده 
مقـدار نهـاده سـپرده بایـد بـه          . پرسنل و تجهیزات در حـد مطلـوب بـوده اسـت           

ها نیز بایـد مطـابق مقـادیر          مقدار ستانده .  میلیون ریال کاهش یابد    016/3063415
  .پیشنهادي جدول افزایش یابد تا این شعبه به مرز کارایی یک دست یابد

  

  707تایج شعبه ن: 22-4جدول 
 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر

 235/123546 4273 وام پرداختی
 97/1179810 228/40805 سود دریافتی
 103/75378 045/2607 سود پرداختی

 232/1097596 232/1097596 سپرده
 372/11319 372/11319 هزینه پرسنل

 808/2088 73/3012 تجهیزات
  محاسبات تحقیق: مآخذ

  

در ایـن  .  را کـسب نمـوده اسـت   034/0 نمره کـارایی  90 در سال  707به  شع
 نهـاده سـپرده و هزینـه        22-4شعبه بر اساس مقادیر واقعی و پیـشنهادي جـدول           

 میلیون ریال کـاهش  808/2088پرسنل مطلوب است، اما نهاده تجهیزات به مقدار  
  .ها به مقادیر پیشنهادي ارائه شده افزایش یابد و ستانده

  
  1112نتایج شعبه : 23-4 جدول

 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر
 749/254794 6/14867 وام پرداختی
 222/506828 076/29574 سود دریافتی
 433/18356 121/1071 سود پرداختی

 362/509446 362/509446 سپرده
 453/6360 125/9982 هزینه پرسنل

 843/924 003/956 تجهیزات
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بـر  .  بـه دسـت آورده اسـت       90 را در سال     058/0کارایی   میزان   1112شعبه  
 مقدار نهاده سپرده در این سال در حد مطلـوب بـوده، نهـاده           23-4اساس جدول   

 میلیـون  843/924 و 453/6360هزینه پرسنل و تجهیزات به ترتیب باید به مقادیر  
           .ها به مقادیر مطلوب افزایش یابد ریال کاهش و ستانده

  
  789 نتایج شعبه :24-4جدول 

 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر
 993/137628 9850 وام پرداختی
 892/382855 699/27400 سود دریافتی
 76/106897 59/7650 سود پرداختی

 629/1391457 629/1391457 سپرده
 291/11479 868/13836 هزینه پرسنل

 233/1809 233/1809 تجهیزات

  
 بر اساس مقـادیر   .  را به دست آورده است     071/0مره کارایی    ن 90 در سال    789شعبه  

مطلوب  نهاده سپرده و تجهیزات به میزان 24-4واقعی و مطلوب ارائه شده در جدول      
.  کـاهش یابـد    291/11479الزم است نهاده هزینه پرسنل نیز به مقدار         . بوده است 

  .یابده در جدول افزایش ها نیز باید به مقادیر مطلوب ارائه شد چنین مقادیر ستانده هم
  

  1800نتایج شعبه : 25-4 جدول
 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر

 441/205271 23178 وام پرداختی
 254/795093 084/89777 سود دریافتی
 73/142299 618/16067 سود پرداختی

 629/1900436 629/1900436 سپرده
 167/12511 167/12511 هزینه پرسنل

 768/2426 729/3226 تجهیزات
  محاسبات تحقیق: مآخذ           
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در جدول  .  کسب نموده است   90 را در سال     113/0 نمره کارایی    1800شعبه  
بر اسـاس  . ها نشان داده شده است ها و ستانده  مقدار واقعی و مطلوب نهاده     4-25

. نتایج به دست آمده میزان نهاده سپرده و هزینه پرسنل در حد مطلوب بوده است               
هـا   مقدار ستانده.  میلیون ریال کاهش یابد768/2426دار نهاده تجهیزات باید به  مق

شعبه بـه مـرز کـارایی       نیز باید مطابق مقادیر پیشنهادي جدول افزایش یابد تا این           
  .یک دست یابد

 میانگین کارایی فنـی و مقیـاس در         90بر اساس نتایج به دست آمده در سال         
  . نشان داده شده است26-4ل  شعبه بانک سپه در جدو1780بین 

  
  90میانگین کارایی شعب بانک سپه در سال : 26-4جدول 

 کارایی مقیاس )بازدهی متغیر( کارایی فنی )بازدهی ثابت( کارایی فنی
467/0 504/0 928/0 

  محاسبات تحقیق: مآخذ
  

 میزان کـارایی فنـی شـعب بانـک     91با توجه به نتایج به دست آمده در سال       
.  بـوده اسـت  504/0 و با فرض بـازدهی متغیـر   467/0 بازدهی ثابت   سپه با فرض  

میزان کارایی مقیاس که از تقسیم کارایی فنی با فرض بازدهی ثابت بر کارایی فنی          
به عبارت دیگـر  .  بوده است928/0آید برابر با    با فرض بازدهی متغیر به دست می      

 را 5/0ارایی باالتر از  ک90توان گفت بیش از نیمی از شعب بانک سپه در سال          می
  .اند به دست آورده

  
  :89سال * 

 خـواهیم   89اینک بـه بررسـی بـرآورد اطالعـات گـردآوري شـده در سـال                 
  . به دست آمده است890 شعبه بانک سپه در سال 1723این نتایج براي . پرداخت

بر اساس .  آمده است27-4 در جدول  89نتایج مربوط به شعب کارا در سال        
 توانستند میزان کارایی یـک را بـه   89 شعبه در سال    20ت آمده تعداد    نتایج به دس  
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  .خود اختصاص داده و عنوان شعب کارا را به دست آورند
  

  89نتایج شعب کارا در سال : 27-4جدول 

کد 
 شعبه

کارایی فنی   نام شعبه
 )بازدهی ثابت(

کارایی فنی 
 )بازدهی متغیر(

کارایی 
 مقیاس

بازدهی 
ه بنسبت 
 مقیاس

 کاهنده 854/0 1 854/0  کزي تهرانمر 1
 ثابت 1 1 1  خان زند کریم 270
 افزاینده 058/0 1 058/0  پدافند هوایی تبریز 697
 افزاینده 036/0 1 036/0  پایگاه هوانیروز کرمانشاه 750
 افزاینده 301/0 1 301/0  بندر جاسک 1092
 ثابت 1 1 1  مختومقلی کالله 1350
 ثابت 1 1 1  جمالزاده 1355
 ثابت 1 1 1  فوالد مبارکه 1446
 افزاینده 627/0 1 627/0  طالقانی شهرضا 1448
 افزاینده 312/0 1 312/0  شهید بهشتی پلدختر 1482
 ثابت 1 1 1  سیمان بجنورد 1665
 ثابت 1 1 1  م ونک 1778
 ثابت 1 1 1  بلوار شهید بهشتی قم 1796
 ثابت 1 1 1  صنعتی یزد 1891
 افزاینده 108/0 1 108/0  اقبال کرمان 1972
 ثابت 1 1 1  خ بهشت 1977
 کاهنده 831/0 1 831/0  بیهقی 2000
 افزاینده 051/0 1 051/0  کوي طالقانی دره شهر 2085
 افزاینده 103/0 1 103/0  مطهري یاسوج 2096
 افزاینده 039/0 1 039/0  گوالن سنندج22 2107

  محاسبات تحقیق: مآخذ
  

، 1796، 1778، 1665، 1446، 1355، 1350، 270شعب  شعبه، 20از میان این 
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 هم با فرض بازدهی ثابت و هم بازدهی متغیر میـزان کـارایی فنـی     1977 و   1891
چنین در شعب مذکور از لحاظ کارایی مقیـاس نیـز       هم. یک را به دست آورده اند     

 و 1 شـعبه  89در میان شعب کـارآ در سـال       . میزان کارایی یک حاصل شده است     
 شـعبه  9بـه غیـر از   . انـد  ازدهی کاهنده نسبت به مقیاس را به دسـت آوده         ب 2000

اند سایر شـعب بـازدهی فزاینـده          مذکور که بازدهی مقیاس یک را به دست آورده        
  .اند نسبت به مقیاس را داشته

دهد که بعد از شـعب کـارا بیـشترین          کارایی شعبی را نشان می     28-4جدول  
  .آید جزو شعب با کارایی باال به حساب میمیزان کارایی را به دست آورده و 

  
  89نتایج شعب برتر در سال : 28-4جدول 

کارایی فنی   نام شعبه شعبهکد 
 )بازدهی ثابت(

کارایی فنی 
 )بازدهی متغیر(

کارایی 
 مقیاس

 بازدهی
 مقیاس

 کاهنده 719/0 981/0 705/0  سایپا 1102
 افزاینده 569/0 936/0 533/0  مرجان کیش 1281
 کاهنده 823/0 897/0 739/0  یهق سبزوارب 542
 کاهنده 719/0 897/0 645/0  سلیمان خاطر 1776
 کاهنده 927/0 894/0 828/0  کامرانیه 1596
 افزاینده 905/0 882/0 798/0  خ پارسا 788
 کاهنده 925/0 868/0 802/0  خالد استامبولی 1245
 کاهنده 935/0 867/0 81/0  دانشگاه شیراز 1325
 کاهنده 712/0 78/0 556/0  هري غربیمط 459
 افزاینده 887/0 774/0 687/0  خ دبستان 818
 افزاینده 936/0 77/0 72/0  قائم مقام فراهانی 1957
 افزاینده 894/0 758/0 678/0  لواسان 1847
 افزاینده 895/0 725/0 649/0  نفت شمالی 1852
 کاهنده 735/0 703/0 516/0  آمل 30
 افزاینده 984/0 7/0 689/0  محمودیه 250
 کاهنده 99/0 684/0 677/0  سپند 1312
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 افزاینده 289/0 679/0 197/0  معموالن لرستان 1324
 افزاینده 939/0 666/0 625/0  مرکز تجاري کیش 1326
 افزاینده 683/0 646/0 441/0  وشمگیر گلستان 615
 افزاینده 873/0 64/0 559/0  شیراز ونک 1056
 افزاینده 977/0 628/0 614/0   غربیدکتر بهشتی 1262
 افزاینده 871/0 62/0 54/0  متري امیري16 1260
 افزاینده 11/0 62/0 068/0  ایسک 2106
 افزاینده 26/0 564/0 147/0  امام خمینی تفت یزد 1481
 افزاینده 826/0 562/0 464/0  پرفسور حسابی 1827
 کاهنده 637/0 543/0 346/0  بهمن تبریز29 518
 افزاینده 946/0 54/0 51/0  سنایی 460
 افزاینده 945/0 536/0 507/0  انتصاریه 564
 افزاینده 964/0 534/0 515/0  آفریقاي شمالی 1074
 کاهنده 916/0 532/0 488/0  هزار آمل 555
 افزاینده 676/0 532/0 359/0  سیمان هرمزگان 1605
 افزاینده 788/0 525/0 413/0  پ.اس.مجتمع آ 1956
 افزاینده 974/0 521/0 508/0  میرداماد غربی 1349
 افزاینده 871/0 517/0 45/0  آباد شیراز بلوار معالی 1745

 کاهنده 402/0 515/0 207/0  بازار تهران 2
 افزاینده 781/0 502/0 392/0  صنعتی الکتریک مشهد 1136
 افزاینده 915/0 497/0 455/0  بلوار ستارخان شیراز 1228
 افزاینده 302/0 496/0 15/0  نعتی تفت یزدشهرك ص 1391
 کاهنده 659/0 492/0 324/0  ارومیه 14

 کاهنده 981/0 491/0 481/0  مالصدرا 1264
 کاهنده 975/0 489/0 477/0  بلوار جهاد کرمان 272
 افزاینده 743/0 48/0 356/0  شهید فکوري 1489
 افزاینده 201/0 468/0 094/0  ده چشمه 2079
 افزاینده 961/0 461/0 442/0  ازسرافر 1600
 افزاینده 866/0 449/0 389/0  آزادگان درود لرستان 1376
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 افزاینده 921/0 448/0 412/0  کیش 1157
 افزاینده 836/0 448/0 374/0  خ گلستان شهرك قدس 1649
 افزاینده 505/0 446/0 225/0  سعیدي الرستان 451
 دهافزاین 916/0 441/0 404/0  آباد یوسف 171
 افزاینده 854/0 441/0 376/0  پارك ملت 2021

  
 قـرار   44/0 تـا    98/0ه  د شعبه مورد نظر در باز     50کارایی به دست آمده براي      

 شعبه بازدهی کاهنده نسبت به مقیـاس تولیـد و   53 شعبه، تعداد   50در میان   . دارد
  .اند  شعبه بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس تولید را کسب نموده35تعداد 
ترین مقـدار کـارایی فنـی را در      اي که پایین     شعبه 50ر ادامه نتایج مربوط به      د
  .اند، آمده است  به خود اختصاص داده89سال 

  
  89نتایج شعب ناکارا در سال : 29-4جدول 

 کارایی ف  نام شعبه شعبهکد 
 )بازدهی ثابت(

 کارایی ف
 )بازدهی متغیر(

کارایی 
 مقیاس

 نبازدهی 
 مقیاس

 افزاینده 451/0 013/0 006/0  شکر ارومیهپادگان ل 705
 افزاینده 887/0 017/0 015/0  درگهان 1352
 افزاینده 601/0 022/0 013/0  نفت و گاز پارس جنوبی 2051
 افزاینده 731/0 023/0 017/0  پایگاه سوم شکاري 566
 افزاینده 855/0 023/0 02/0  بندر نخل تقی 1825
 افزاینده 896/0 024/0 021/0   زرهی اهواز92لشکر  649
 افزاینده 746/0 024/0 018/0   کادر01مرکز  669
 افزاینده 934/0 024/0 022/0  فتح تهران 694
 افزاینده 909/0 025/0 023/0  منطقه یکم دریایی بندرعباس 812
 افزاینده 948/0 025/0 024/0  ناحیه انتظامی بندرعباس 1375
 افزاینده 551/0 025/0 014/0  سیمان ساوه 1992
 افزاینده 919/0 026/0 023/0  پیامبر اعظم رشت 1706
 افزاینده 911/0 028/0 025/0  بزرگراه هجرت 718
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 افزاینده 754/0 028/0 021/0  بلوار امام خمینی چابهار 1704
 افزاینده 854/0 029/0 025/0  بلوار معلم کرمان 1381
 افزاینده 773/0 03/0 023/0  کاشانی اردبیل 1055
 افزاینده 936/0 031/0 029/0  سورو بندرعباس 620
 افزاینده 937/0 031/0 029/0  منطقه هوایی شهید بابایی 637
 افزاینده 581/0 031/0 018/0  سیمان ایالم 1570
 افزاینده 915/0 033/0 03/0  ستاد زمینی لویزان 714
 افزاینده 829/0 034/0 029/0  خاش 618
 افزاینده 778/0 035/0 027/0  شهید خضرایی 627
 افزاینده 944/0 035/0 033/0  مقاومت بسیج مرکزي 707
 افزاینده 899/0 035/0 031/0  هلیکوپترسازي 789
 افزاینده 915/0 036/0 033/0  بانه 149
 افزاینده 959/0 036/0 035/0  سراوان 622
 افزاینده 863/0 036/0 031/0  پدافند هوایی مشهد 690
 افزاینده 81/0 037/0 03/0  جلفا 624
 افزاینده 634/0 041/0 026/0  باجه ستاره قشم 1614
 افزاینده 855/0 042/0 036/0  خ صفه اصفهان 658
 ثابت 0993 042/0 042/0  م سرباز مریوان 1631
 افزاینده 811/0 043/0 035/0  خیام بجنورد 2039
 ثابت 996/0 044/0 043/0  پایگاه دریایی بوشهر 635
 افزاینده 815/0 044/0 036/0  ترمینال ساها 1240
 کاهنده 822/0 045/0 037/0  مریوان 240
 افزاینده 966/0 045/0 043/0  پایگاه هوایی بوشهر 619
 افزاینده 929/0 045/0 041/0  فدائیان اسالم مشهد 837
 افزاینده 441/0 045/0 02/0  فوالد نیشابور 1439
 افزاینده 874/0 047/0 041/0  امام علی دانشگاه 666
 افزاینده 375/0 047/0 017/0  پادگان بدرآباد لرستان 808
 افزاینده 865/0 048/0 042/0  پایگاه هوایی شیراز 626
 افزاینده 951/0 048/0 045/0  م شهید کالهدوز 819
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 افزاینده 862/0 048/0 041/0  شهید باهنر اهواز 835
 افزاینده 855/0 049/0 042/0  دانشگاه هوایی 692
 افزاینده 898/0 049/0 044/0   خراسان77لشکر  752
 افزاینده 941/0 05/0 047/0  پادگان قزوین 688
 افزاینده 798/0 05/0 04/0  صبا باتري 879
 افزاینده 836/0 051/0 042/0  ي اراكساز آلومینیوم 880
 افزاینده 875/0 052/0 045/0  مرداویج 734
 افزاینده 65/0 052/0 034/0  خ والیت ایرانشهر 1556

  
میـزان کـارایی   .  آمده است28-4 در جدول 89 شعبه ناکارا در سال    50نتایج  

  . قرار دارد05/0 و 01/0 در بازه فنی این شعب
 شـعبه بانـک سـپه میـزان     56 بـراي   89چنین بر اساس نتایج برآورد سال         هم
  . و باالتر از آن به دست آمده است5/0کارایی 

بی را که به عنوان شعبه مرجع براي سـایر شـعب بیـشترین         شع 30-4جدول  
  .دهد نشان میاند  میزان را به خود اختصاص داده

  
  شعب مرجع: 30-4جدول 

 دفعاتتعداد  شعبه دفعاتتعداد  شعبه
502 1678 551 282 
410 700 1816 266 
1780 595 560 176 
714 574 1211 127 
335 556 415 116 
945 374 220 107 
669 352 1 78 
1839 327 1377 51 
152 314 824 38 
718 312 814 18 
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دهد کـه شـعب مـذکور از سـوي سـایر       جدول باال تعداد دفعاتی را نشان می    
 بـراي  502بر این اساس شعبه   . اند   شده  شعب به عنوان شعبه مرجع در نظر گرفته       

شـعبه مرجـع در    بار براي شعب دیگر به عنوان     700 براي   410 بار و شعبه     1678
           .اند نظر گرفته شده

  . خواهیم پرداخت89در ادامه به بررسی نتایج شعب ناکارا در سال 
  

  705نتایج شعبه : 31-4جدول 
 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر

 29/80688 017/1045 وام پرداختی
 704/15991 581/185 سود دریافتی
 788/2868 154/37 سود پرداختی

 318/246678 318/246678 سپرده
 625/1161 006/1569 هزینه پرسنل

 267/140 267/140 تجهیزات
  محاسبات تحقیق: مآخذ

  
 در رتبه آخـر قـرار گرفتـه اسـت، کـه میـزان کـارایی        89 در سال   705شعبه  

هـا    مقدار واقعی و مطلوب نهـاده 31-4در جدول .  را به دست آورده است 013/0
بر اساس نتایج به دست آمده میزان نهاده سپرده         . ده است ها نشان داده ش     و ستانده 

مقـدار نهـاده هزینـه پرسـنل بایـد بـه       . و تجهیزات در حـد مطلـوب بـوده اسـت      
ها  گردد مقدار ستانده همانطور که مشاهده می.  میلیون ریال کاهش یابد    625/1161

فـزایش  از میزان مطلوب بسیار کمتر بوده و باید مطابق مقادیر پیشنهادي جـدول ا              
  .یافته تا این شعبه به مرز کارایی یک دست یابد
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  1352نتایج شعبه : 32-4جدول 
 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر

 834/182552 003/2161 وام پرداختی
 819/69856 357/1196 سود دریافتی
 166/46987 695/804 سود پرداختی

 441/465381 441/465381 سپرده
 027/2297 027/2297 هزینه پرسنل

 551/476 333/574 تجهیزات
  محاسبات تحقیق: مآخذ

  
مقـدار  .  دسـت یافتـه اسـت   89 در سـال  017/0 به مقدار کارایی 1352شعبه  

نهـاده هزینـه   .  آمده اسـت 32-4ها در جدول  ها و نهاده واقعی و پیشنهادي ستانده  
ها باید  ها و ستانده وب بوده اما سایر نهاده  در حد مطل   پرسنل و سپرده در این سال     

 میلیـون  551/476به مقدار پیشنهادي تغییر یابد، به بیان دیگر نهاده تجهیـزات بـه          
  .ها به میزان مطلوب پیشنهادي افزایش یابد  کاهش و ستاندهریال

  
  2051نتایج شعبه : 33-4جدول 

 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر
 464/91418 2043 وام پرداختی
 087/31467 22/703 سود دریافتی
 025/3049 139/68 سود پرداختی

 874/276448 874/276448 سپرده
 572/1195 572/1195 هزینه پرسنل

 725/335 725/335 تجهیزات

  
بـا توجـه بـه    .  بوده است022/0 برابر با 89 در سال  2051نمره کارایی شعبه    
 رفته در این شعبه در حد مطلـوب بـوده اسـت،    هاي به کار جدول باال میزان نهاده  

هاي مورد نظر در حد پایینی بوده و الزم است         ها با توجه به نهاده      اما میزان ستانده  
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  .به مقادیر مطلوب مورد نظر افزایش یابد
  

  566نتایج شعبه : 34-4جدول 
 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر

 776/100080 5/1293 وام پرداختی
 59/24175 469/533 افتیسود دری

 078/25399 308/576 سود پرداختی
 141/270643 141/270643 سپرده

 924/1795 387/2011 هزینه پرسنل
 531/220 531/220 تجهیزات

  
بـا  .  به دسـت آمـده اسـت     023/0 مقدار   89 در سال    566میزان کارایی شعبه    

لوب به کار گرفته شده     توجه به نتایج جدول نهاده سپرده و تجهیزات به میزان مط          
. میلیـون ریـال کـاهش یابـد        924/1795است، ولی نهاده هزینه پرسـنل بایـد بـه           

ها نیز باید بر اساس مقادیر پیشنهادي داده شده در جدول افزایش یابـد تـا                  ستانده
  .شعبه مذکور به حد کارا دست یابد

  
  1825نتایج شعبه : 35-4جدول 

 مقدار پیشنهادي مقدار واقعی متغیر
 958/252711 5930 وام پرداختی
 727/54124 061/1270 سود دریافتی
 89/33973 213/797 سود پرداختی

 045/485076 045/485076 سپرده
 469/2150 469/2150 هزینه پرسنل

 484/420 484/420 تجهیزات
  محاسبات تحقیق: مآخذ

  
جدول کلیـه   بر طبق نتایج    .  بوده است  023/0 برابر   1825مقدار کارایی شعبه    
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ها در حد پایینی بوده و باعـث   ها در حد مطلوب بوده است، اما میزان ستانده    نهاده
براي دستیابی به کارایی بـاالتر و رسـیدن بـه           . ناکارا شدن این شعبه گردیده است     

  .ها به مقادیر پیشنهادي افزایش یابد کارایی یک الزم است تا ستانده
 میانگین کارایی فنـی و مقیـاس در         89بر اساس نتایج به دست آمده در سال         

  . نشان داده شده است36-4 شعبه بانک سپه در جدول 1723بین 
  

  89میانگین کارایی شعب بانک سپه در سال : 36-4جدول 
 کارایی مقیاس )بازدهی متغیر( کارایی فنی )بازدهی ثابت( کارایی فنی

137/0 166/0 849/0 
  محاسبات تحقیق: مآخذ

  
 میزان کـارایی فنـی شـعب بانـک     89ایج به دست آمده در سال    با توجه به نت   

. بـوده اسـت   166/0 و با فرض بـازدهی متغیـر   137/0سپه با فرض بازدهی ثابت     
میزان کارایی مقیاس که از تقسیم کارایی فنی با فرض بازدهی ثابت بر کارایی فنی          

عبارت دیگـر  به .  بوده است849/0آید برابر با    با فرض بازدهی متغیر به دست می      
 میزان کارایی پایینی را به دسـت     89توان گفت بیشتر شعب بانک سپه در سال           می

  .اند آورده
 در DEAهاي انجام شده و نتایج به دسـت آمـده از روش      با توجه به بررسی   

توان گفت که میانگین کارایی شعب بانک سپه در سال           می 91 و   90،  89هاي    سال
 را بــه دســت 5/0 از شـعب کــارایی بیـشتر از    بیـشتر بــوده و تعـداد بیــشتري  90

 در هر سه سـال     1977 و   1446،  1هاي مورد بررسی تنها شعب        در سال . اند  آورده
اند به عبارت دیگر این شعب توانستند       عنوان شعب کارا را به خود اختصاص داده       

  .اند هاي مورد بررسی میزان کارایی فنی یک را به دست آورده در سال
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  FDHنتایج برآورد به روش  -3-4-2

  :1391سال * 
 شعبه بانک سپه در سراسر کشور در سال         1542نتایج مربوط به کارایی براي      

این برآورد بـا  .  آمده است38-4 و 37-4 در جداول   FDH با استفاده از روش      91
  .یکرد ستانده محور انجام شده استرو

  

   شعبه اول20نتایج کارایی : 37-4جدول 
 بنگاه مرجع رتبه کارایی عبهش

462 024/0 1 561 
1977 029/0 2 1869 
1446 031/0 3 1768 
1102 034/0 4 965 
1322 035/0 5 536 

1 040/0 6 28 
2000 051/0 7 1056 
1778 056/0 8 1122 
818 058/0 9 1380 
1957 059/0 10 601 
459 061/0 11 182 
1600 061/0 12 420 
1312 061/0 13 68 
540 063/0 14 844 
1776 064/0 15 436 
1349 070/0 16 351 
1852 082/0 17 538 
1616 082/0 18 840 
1854 083/0 19 1117 
1264 086/0 20 507 

  

باشد میزان عدد     با توجه به رویکرد استفاده شده که رویکرد ستانده محور می          
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 بود در حـالی کـه در رویکـرد    کارایی براي واحدهاي ناکارا بزرگتر از یک خواهد   
نهاده محور عکس این مسأله اتفاق افتاده و واحدهاي ناکـارا داراي نمـره کـارایی                

چنین در رویکرد ستانده محور واحدهایی که نمـره کـارایی             هم. باشند  کمتر از یک می   
جـدول  .شوند   کارا شناخته می   بسیارکمتر از یک را به دست آورند تحت عنوان واحد           

 به دسـت آورده  91 کارا که نمره کارایی کمتر از یک را در سال    بسیاراحد  و20،  4-37
همـانطور کـه جـدول نـشان        . دهد  به همراه رتبه کارایی و بنگاه مرجع آن را نشان می          

  . در این سال رتبه اول را از نظر کارایی به دست آورده است462دهد شعبه  می
  

   شعبه آخر20نتایج کارایی : 38-4جدول 
 بنگاه مرجع رتبه راییکا شعبه
1631 521/2 1523 411 
626 528/2 1524 1341 
789 548/2 1525 1869 
2084 557/2 1526 602 
2018 562/2 1527 1672 
1418 623/2 1528 1504 
992 751/2 1529 1002 
714 833/2 1530 1554 
622 856/2 1531 372 
635 876/2 1532 864 
1825 973/2 1533 918 
618 097/3 1534 381 
619 145/3 1535 1610 
1375 186/3 1536 1199 
752 247/3 1537 395 
1381 269/3 1538 1120 
566 627/3 1539 1187 
649 789/3 1540 354 
2051 878/3 1541 2111 
705 991/4 1542 1187 

  محاسبات تحقیق: مآخذ             
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انـد را نـشان        قـرار داشـته     شعبه ناکارا کـه در آخـرین رده        20،  38-4جدول  
با توجه به اینکه نمره کارایی به دست آمده این شعب بیشتر از یک بـوده          . دهد  می

 به عنـوان    91 در سال    705شعبه  . اند  عنوان شعب ناکارا را به خود اختصاص داده       
  .ناکاراترین شعبه شناخته شده است

ارایی به دسـت     میانگین ک  91چنین بر اساس نتایج به دست آمده در سال              هم
. باشـد   بوده است و به طـور کلـی مطلـوب مـی    769/0آمده از کلیه شعب برابر با      

یعنی واحدهایی که نمره کارایی یـک را بـه دسـت      (همچنین سهم واحدهاي کارا     
 درصد شعب در    5 به عبارت دیگر     . بوده است  058/0در این سال برابر     ) اند  آورده
آمـده برابـر     کارا در کارایی بـه دسـت         یاربس سهم واحدهاي    اند   کارا بوده  91سال  
خالصـه  . اند  درصد شعب در این سال بسیار کارا بوده  78یعنی  .  بوده است  781/0

  . آمده است39-4 در جدول 91نتایج سال 
  

  91خالصه نتایج سال : 39-4جدول 
تعداد 
  شعبه

تعداد 
  ها نهاده

تعداد 
  ها ستانده

میانگین 
  کارایی

میانه 
  کارایی

سهم شعب 
  اکار

سهم شعب 
  بسیار کارا

1542  3  3  769/0  732/0  058/0  781/0  
  محاسبات تحقیق: مآخذ

  
 تعـداد نـود شـعبه کـارا بودنـد بـه       91بر اساس نتایج به دست آمده در سال      

 247چنین تعداد  هم. اند  عبارت دیگر نود شعبه نمره کارایی یک را به دست آورده          
تعداد شـعب بـسیار     . اند   یک کسب نموده   شعبه ناکارا بوده و نمره کارایی باالتر از       

  . شعبه بوده است1205کارا در این سال که نمره کارایی آنها کمتر از یک است 
  

  :1390سال * 
.  شعبه بانک سپه مورد بررسی قرار گرفته است1780 کارایی فنی   90در سال   

 این برآورد که باز هم با استفاده از رویکـرد سـتانده محـور ارائـه شـده اسـت در                 
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  . گزارش شده است41 -4 و 40-4جداول 
  

   شعبه اول20نتایج کارایی : 40-4جدول 
 3مرجع 2مرجع 2مرجع 1مرجع رتبه کارایی شعبه
1446 017/0 1 1427    

1 031/0 2 884    
1102 039/0 3 62    
1999 046/0 4 1378    
1778 048/0 5 1091    
459 049/0 6 45    
1977 050/0 7 57 1375   
1311 055/0 8 430 458 675 1537 
2000 058/0 9 11    
458 061/0 10 344    
1312 064/0 11 147 929   
1960 077/0 12 1214    
540 081/0 13 230    
1264 083/0 14 58    
1854 086/0 15 959    
1349 089/0 16 231    
1776 090/0 17 441    

2 091/0 18 7    
1596 091/0 19 1632    
982 094/0 20 296 853   

  
 90 کارا که نمره کارایی کمتر از یک را در سـال    بسیار شعبه   20جدول فوق،   

همـانطور  . دهد  به دست آورده به همراه رتبه کارایی و بنگاه مرجع آن را نشان می             
 در این سال رتبـه اول را از نظـر کـارایی بـه       1446دهد شعبه     که جدول نشان می   
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  . ت آورده استدس
  

   شعبه آخر20نتایج کارایی : 41-4جدول 
 2مرجع 1مرجع رتبه کارایی شعبه
2072 008/2 1761 1694  
714 111/2 1762 713  
2018 126/2 1763 1714  
2170 167/2 1764 1716  
618 186/2 1765 918  
620 222/2 1766 1381  
1825 381/2 1767 1540  
1892 414/2 1768 1092  
622 573/2 1769 251  
707 574/2 1770 313  
789 599/2 1771 1208  
2051 629/2 1772 1137  
795 634/2 1773 710  
1381 649/2 1774 1127 1162 
2160 704/2 1775 1732  
649 718/2 1776 122  
619 776/2 1777 1148 1378 
1352 934/2 1778 1401  
566 022/3 1779 710  
594 796/3 1780 1137  

  محاسبات تحقیق: مآخذ
  

 شعبه ناکارا را که در رده آخر        20،  90جدول باال از بین شعب ناکارا در سال         
نمره کارایی به دست آمده براي این شـعب بـاالتر از   . دهد قرار داشتند را نشان می  
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یک بوده است که بنابر رویکرد سـتانده محـور عنـوان شـعب ناکـارا را بـه خـود            
  . در این سال ناکاراترین شعبه بوده است594شعبه . اند صاص دادهاخت

 میانگین کارایی به دسـت      90چنین بر اساس نتایج به دست آمده در سال              هم
. باشـد   بوده است و به طـور کلـی مطلـوب مـی    713/0آمده از کلیه شعب برابر با      

بـه دسـت   یعنی واحدهایی که نمره کارایی یـک را    (همچنین سهم واحدهاي کارا     
ایـن   کـارا در  بسیارسهم واحدهاي .  بوده است067/0در این سال برابر  ) اند  آورده
  . آمده است42-4 در جدول 90خالصه نتایج سال . بوده است/ 815 برابر سال

  
  90خالصه نتایج سال : 42-4جدول 

تعداد 
  شعبه

تعداد 
  ها نهاده

تعداد 
  ها ستانده

میانگین 
  کارایی

میانه 
  کارایی

سهم 
   کاراشعب

سهم شعب 
  بسیار کارا

1780  3  3  713/0  685/0  067/0  815/0  
  

 شـعبه نمـره   120 تعـداد  90چنین بر اساس نتایج به دست آمده در سـال          هم
 شـعبه  209در ایـن سـال   . اند  را به دست آورده و یا به عبارتی کارا بوده         1کارایی  

 تعداد شعبی که در سال      .اند  ناکارا بوده و یا نمره کارایی باالتر از یک کسب نموده          
 کارا لقـب   بسیار نمره کارایی کمتر از یک را به دست آورده و به عنوان شعب               90

  . شعبه بوده است1451اند  گرفته
  

  :1389سال * 
.  شعبه بانک سپه مورد بررسی قرار گرفته است1723 کارایی فنی   89در سال   

ر ارائـه شـده اسـت در     این برآورد که باز هم با استفاده از رویکـرد سـتانده محـو             
  . گزارش شده است44 -4 و 43-4جداول 
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   شعبه اول20نتایج کارایی : 43-4جدول 
 2مرجع 2مرجع 1مرجع رتبه کارایی شعبه

1 013/0 1 125   
1977 015/0 2 206   
270 022/0 3 1195   
1102 029/0 4 94 1254  
2000 031/0 5 1929   
1778 034/0 6 79 295  
1446 035/0 7 575   
459 037/0 8 177 436  
1891 040/0 9 1260   
1245 047/0 10 1724   
1350 048/0 11 1392   
1355 052/0 12 248   
1326 062/0 13 2020   
1325 065/0 14 162 807 836 
1262 066/0 15 468   
1312 066/0 16 1071 1311  
788 069/0 17 432   
1665 070/0 18 1482   

2 070/0 19 774   
614 072/0 20 1035 1134  

  محاسبات تحقیق: مآخذ
  

 89 کارا که نمره کارایی کمتر از یک را در سـال    بسیار شعبه   20جدول فوق،   
همـانطور  . دهد  به دست آورده به همراه رتبه کارایی و بنگاه مرجع آن را نشان می             

ین سال رتبه اول را از نظر کارایی بـه دسـت    در ا 1دهد شعبه     که جدول نشان می   
  .آورده است

             



    هاي ناپارامتریک تحلیل مرزي بررسی کارایی جزیی در روش   124
  

   شعبه آخر20نتایج کارایی : 44-4جدول 
 1مرجع رتبه کارایی شعبه
694 398/2 1704 454 
622 437/2 1705 1212 
1825 479/2 1706 1610 
2072 488/2 1707 1391 
714 568/2 1708 1327 
718 572/2 1709 1118 
1375 603/2 1710 478 
1704 805/2 1711 1391 
669 889/2 1712 1410 
1706 966/2 1713 1140 
627 268/3 1714 1872 
812 516/3 1715 1368 
1381 582/3 1716 1511 
1352 615/3 1717 1755 
566 715/3 1718 1811 
1992 736/3 1719 1811 
1570 845/3 1720 1324 
705 914/3 1721 697 
649 329/4 1722 422 
2051 637/4 1723 1481 

  محاسبات تحقیق: مآخذ
  

 شعبه ناکارا را که در رده آخر        20،  89جدول باال از بین شعب ناکارا در سال         
نمره کارایی به دست آمده براي این شـعب بـاالتر از   . دهد قرار داشتند را نشان می  

ا را بـه خـود   یک بوده است که بنابر رویکرد سـتانده محـور عنـوان شـعب ناکـار         
  . در این سال ناکاراترین شعبه بوده است2051شعبه . اند اختصاص داده
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 میانگین کارایی به دسـت      89چنین بر اساس نتایج به دست آمده در سال              هم
. باشـد   بوده است و به طـور کلـی مطلـوب مـی    727/0آمده از کلیه شعب برابر با      

ره کارایی یـک را بـه دسـت    یعنی واحدهایی که نم  (همچنین سهم واحدهاي کارا     
ایـن   کـارا در  بسیارسهم واحدهاي .  بوده است050/0در این سال برابر  ) اند  آورده
 انـد   کـارا بـوده  بسیار درصد شعب 80، به عبارت دیگر بوده است/ 803 برابر  سال

  . آمده است45-4 در جدول 89خالصه نتایج سال 
  

  89خالصه نتایج سال : 45-4جدول 
تعداد 
  شعبه

د تعدا
  ها نهاده

تعداد 
  ها ستانده

میانگین 
  کارایی

میانه 
  کارایی

سهم 
  شعب کارا

سهم شعب 
  بسیار کارا

1723  3  3  727/0  668/0  050/0  803/0  
  محاسبات تحقیق: مآخذ

  
 شعبه نمـره  87 تعداد 89عالوه بر این، بر اساس نتایج به دست آمده در سال  

 شـعبه  251در ایـن سـال   . اند  بوده را به دست آورده و یا به عبارتی کارا         1کارایی  
تعداد شعبی که در سال     . اند  ناکارا بوده و یا نمره کارایی باالتر از یک کسب نموده          

 کارا لقـب   بسیار نمره کارایی کمتر از یک را به دست آورده و به عنوان شعب               89
  . شعبه بوده است1385اند  گرفته

  
  رسیهاي مورد بر بررسی تغییرات کارایی در سال -3-5

 و DEAدر پایان تغییرات کارایی مربوط به بانک سپه با اسـتفاده از دو روش       
FDH  به ایـن منظـور مقـدار میـانگین بـه      . گردد هاي مورد نظر بررسی می  در سال

نتـایج بـه دسـت آمـده از         . شود  دست آمده کارایی از دو روش مذکور بررسی می        
  . آمده است46-4 در جدول DEAروش 
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 DEAمیانگین کارایی در روش : 46-4جدول 
  1391  1390  1389  دوره

  484/0  504/0  166/0  کارایی
  محاسبات تحقیق: مآخذ

  
 بیـشترین مقـدار     1390شود میانگین کارایی در سال        همانطور که مالحظه می   

 نیز با توجه بـه اینکـه تعـداد شـعبات کمتـري مـورد             1391بوده است و در سال      
بنـابراین تغییـرات کـارایی رونـد     .  بـوده اسـت   5/0نزدیک بـه    بررسی قرار گرفته    

  .افزایشی داشته است
هـاي مـورد بررسـی را از طریـق روش       میانگین کارایی در سال  47-4جدول  

FDHدهد  نشان می.  
  

 FDHمیانگین کارایی در روش : 47-4جدول 
  1391  1390  1389  دوره

  781/0  713/0  727/0  کارایی
  محاسبات تحقیق: مآخذ

  
 بـا توجـه بـه      1391با توجه به نتایج به دست آمده میانگین کارایی در سـال             

بنـابراین  . تعداد کمتر شعب مورد بررسی بیشترین مقـدار بـه دسـت آمـده اسـت               
  .تغییرات کارایی صعودي بوده است

  
  ها بحث در مورد یافته -3-6

                  فعالیت اصلی بانک به عنوان یک واسـطه گـر مـالی، گـردآوري سـپرده و
به عبارت دیگر ارائه تسهیالت یکـی از وظـایف          . یص آن به متقاضیان است    تخص

دهـد کـه ایـن شـعب          نتایج شعب ناکارا نشان مـی     . شود  مهم نظام بانکی تلقی می    
اگرچه از لحـاظ میـزان سـپرده در وضـعیت مطلـوب بـوده ولـی از لحـاظ ارائـه             

اقعـی و   تسهیالت مالی عملکرد نامطلوب داشته و فاصله زیـادي بـین عملکـرد و             
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به بیان دیگر دلیل ناکارایی عدم استفاده صـحیح         . شود  بهینه این شعب مشاهده می    
 .باشد از منابع می
      با توجه به رسالت، مأموریت و شرایط بانک سپه در راستاي ارائه خـدمات

به نظامیان، در اقصی نقاط کشور در مناطق مرزي و نظامی مستقر بـوده و از نظـر             
در گـذاري   وبی قرار نداشته است، گرچه از از لحاظ سپردهستانده در وضعیت مطل   

 .اند وضعیت مطلوبی بوده
    هاي کاهش دستوري نرخ تسهیالت بانکی از سـال           به دنبال اعمال سیاست

چنـین افـزایش بهـاي تمـام شـده          و به تبع آن افزایش تقاضاي اعتبارات و هم         89
اند، از  الت گرایش داشتهها، مدیران شعب بانک به سمت اعطاي کمتر تسهی         سپرده

طرفی ریسک عدم وصول اصـل و سـود وام پرداختـی نیـز باعـث کـاهش ارائـه                    
ها،  از سوي دیگر افزایش هزینه سود سپرده    . تسهیالت سیستم بانکی گردیده است    

اي شـده   تجهیزات و پرسنل باعث کاهش کارایی فنی بـر مبنـاي رویکـرد واسـطه          
 .است
      ري، صنعتی، توریستی و مرکز شـهر واقـع         شعب کارا عمدتا در مناطق تجا

به بیان دیگر عملکـرد  . اند شده که از لحاظ ستانده در وضعیت مطلوب قرار داشته      
واقعی و مورد انتظار این واحدها در پرداخت تـسهیالت مناسـب بـوده و تفـاوت         

  .زیادي بین آنها وجود ندارد
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  مقدمه -4-1
این مطلب نه تنها از لحاظ علمی حـائز        . علم اقتصاد، علم منابع کمیاب است     

هـاي اقتـصادي نیـز از        اهمیت است بلکه از منظر کارشناسـی و اجـراي سیاسـت           
 توجه سیاستگذاران به این موضـوع باعـث   بنابراین. اهمیت باالیی برخوردار است   

باط بیشتر و تالش در جهت استفاده بهینـه از ایـن منـابع    ضانجام امور با دقت و ان  
در ایـن راسـتا کارآمدسـازي       . کمیاب جهت رسیدن بـه نتـایج مـورد نظـر اسـت            

واحـدهایی کـه کارآمـد    . واحدهاي اقتصادي از اهمیـت بـاالیی برخـوردار اسـت          
. دهنـد  ر ندادن منابع، تخصیص آن را نیز به درستی انجام مـی  هستند، عالوه بر هد   

امروزه یکـی از عوامـل موفقیـت کـشورهاي توسـعه یافتـه توجـه بـه کارآمـدي                    
  .باشد واحدهاي اقتصادي و کارایی آنها می

در نظریه اقتصاد خرد تابع هزینه و تولید به ترتیب براسـاس حـداکثر میـزان                
ي یـزان محـصول قابـل تولیـد بـا کـارگیر           محصول با حداقل هزینـه و حـداکثر م        

 در 1960ها تعریف شده است با این حال تا اواخـر دهـه             از نهاده ی  مجموعه معین 
ي بـرا ی از روش حداقل مربعـات معمـول  ی مربوط به کارای ی  اغلب مطالعات تجرب  

اسـتفاده از روش حـداقل مربعـات    . (شـد  تخمین تابع هزینه و تولید اسـتفاده مـی       
فـارل در   ). دهـد   سط بین متغیر وابسته متغیر مستقل را نشان می        رابطه متو ی  معمول
ي و. مطـرح نمـود  ی را در خـصوص کـارای     ي  مبحـث جدیـد   ي   میالد 1975سال  

فنـی،  ی کارای. باشد میی و تخصیصی فنی بنگاه شامل کارایی پیشنهاد کرد که کارای   
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هـا   ازنهادهی به حداکثر ستانده با استفاده از مقدار مشخصی بنگاه در دستیاب  ی  توانای
ترکیـب بهینـه    ي  در بکـارگیر  ی  تخصیـصی، توانـای   ی  دهد کـارای    تولید را نشان می   

  .دهد مربوطه را نشان میي ها ها با توجه به قیمت نهاده
هاي مالی و بازار پـول و سـرمایه و بـه تبـع آن                 در اقتصاد امروز جهان، نظام    

ه اقتـصادي  مؤسسات مالی و اعتباري نقـش اساسـی و مهـم را در رشـد و توسـع        
کشورها به عهده دارند، به طوري که بدون رشد و توسعه بازارهاي مـالی توسـعه             

هاي مالی و اعتباري به عنـوان بازوهـاي     از این رو سازمان   . باشد  پایدار مقدور نمی  
. اند اجرایی یک نظام نقش مهم و محوري را در این عرصه به خود اختصاص داده           

توانند در جهت رشد و توسعه        ت مالی سالم می   به بیان دیگر همانگونه که مؤسسا     
تواند باعـث ایجـاد    اقتصادي کمک نمایند، ناسالم بودن و عملکرد ضعیف آنها می       

  .هاي اقتصادي گردد بحران
کمتر، نرخ سـود  ی بانکي ها کارمزد و هزینهی  به معن ي  صنعت بانکدار ی  کارای

کـاراتر در نهایـت   ی مـال ي هانهاد. باشد تر و ارائه خدمات با کیفیت باالتر می   پایین
و در نتیجه کـاهش  ي گذار سرمایهي ها طرحی تامین مال ي  ها  منجر به کاهش هزینه   

منجر بـه   ي  و اعتبار ی  مالي  نهادهای  فلذا کارای . گردند  میي  گذار  سرمایهي  ها  هزینه
  .مختلف خواهند شدي رشد و توسعه بخشها

 اقتـصاد کـشورها     واقعیت این است که به علت نقش اساسی نظام بـانکی در           
وري صنعت بانکداري همواره مورد توجه دولتمـردان بـوده اسـت،              کارایی و بهره  

زیرا که ضعف این نظام تهدیـدي بـراي اقتـصاد کـشورها و ثبـات آن محـسوب                   
با توجه به رشد مؤسسات مالی خصوصی در چند سـال اخیـر و بیـشتر           . گردد  می

ها بیشتر مورد توجـه      وري بانک   رهیی و به  اشدن شرایط رقابتی، توجه به میزان کار      
ها به    بایست در رقابت با سایر بانک       هاي جدید می    قرار گرفته است، زیرا که بانک     

وري خویش باشند تا بتوانند در صـحنه رقابـت بـاقی          یی و بهره  ادنبال افزایش کار  
بنا به ضرورت موجود این مطالعه به بررسی کارایی در شـعب بانـک سـپه     . بمانند

بـر ایـن    .  پرداخته و به مقایسه آنها پرداخـت       91 و   90،  89هاي    در سال در کشور   
در فـصل دوم مبـانی نظـري        . اساس فصل اول به کلیات تحقیق اختصاص داشت       
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وري   به ایـن ترتیـب کـه مفـاهیم کـارایی، بهـره            . کارایی مورد بررسی قرار گرفت    
ي هــا در ادامــه انــواع روش. اثربخــشی ارائــه و تفــاوت بــین آنهــا مــشخص شــد

شـود مـورد بررسـی        گیري کارایی که در مطالعات مختلف از آن استفاده می          اندازه
 که در این مطالعه به کار گرفتـه شـده بـه طـور          FDHدر ادامه روش    . قرار گرفت 

ــشریح شــدOrderα و Ordermهــاي  مفــصل بررســی و روش ــز ت ــه .  نی در ادام
وري   ایی و بهـره   مطالعات انجام شده خارجی و داخلی انجام شـده در زمینـه کـار             

در فصل چهار که بخش اصلی ایـن مطالعـه را تـشکیل           . مورد بررسی قرار گرفت   
هـاي    دهد بر اساس آمار و اطالعات به دست آمده از شعب بانک سپه در سال                می
 انـدازه  FDH و DEA کارایی شعب این بانک بـر اسـاس دو روش        91 و   90،  89

  .استرت زیر وگرفته شد که نتایج به دست آمده به ص
  

  بررسی نتایج و فرضیه تحقیق -4-2
بر اساس روش   .  شعبه بانک سپه برآورد شده است      1542 کارایی   91در سال   

DEA   اند یعنی کارایی یـک را بـه           این سال کارا بوده    ر شعبه این بانک د    14 تعداد
 کمتـرین میـزان کـارایی را بـین     705چنین در این سال شـعبه        هم. اند  دست آورده 

 شـعبه  FDHعالوه بر این بـا اسـتفاده از روش    .  دست آورده است    شعبه به  1542
 رتبـه آخــر را در میــزان کـارایی بــه دســت   705 رتبـه اول کــارایی و شــعبه  462

  .اند آورده
بـر اسـاس روش   .  شعبه بانک سپه بـه دسـت آمـد       1780 کارایی 90در سال   

DEA      انـد  بـوده  شعبه کارایی یک را به دست آورده یا کارا       25 در این سال تعداد .
 شـعبه بانـک سـپه    1780 کـارایی را بـین   ن کمترین میـزا   2051در این سال شعبه     
 594 رتبـه اول و شـعبه   1446 شعبه   FDHبا استفاده از روش     . کسب نموده است  

  . اند رتبه آخر را در میزان کارایی به دست آورده
ش با اسـتفاده از رو .  شعبه مورد بررسی قرار گرفت1723 کارایی 89در سال   

DEA   پـایینترین میـزان    705 انـد و شـعبه       شعبه در این سال کـارا بـوده        20 تعداد 
 رتبـه اول و  1 شـعبه  FDHبـر اسـاس روش   . کارایی را در این سال داشته اسـت    
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  .اند  رتبه آخر را در نمره کارایی کسب نموده2051شعبه 
هـاي مـورد    فرضیه تحقیق حاضر مربوط به بررسی تغییرات کـارایی در سـال    

هـا مـدنظر    با توجه به اینکه افزایش تغییرات کارایی در این سـال    . باشد  سی می برر
توان گفت که این تغییرات افزایـشی     بوده است با توجه به نتایج به دست آمده می         

  .بوده است
  

  و مشکالت تحقیقها  محدودیت -4-3
و هـا     هـاي مـالی بانـک      آوري اطالعات دقیق و مشروح، نیاز به صـورت        گرد
با توجه به محدودیت دسترسی به این منابع به علل          . اي پیوست آن دارد   ه یاداشت

، تهیه و جمع آوري اطالعـات       ها  ي اکثر بانک  ها  گوناگون و ازجمله محافظه کاري    
  .باشد  میي بسیاري همراهها با مشکالت و محدودیت

  
  ها پیشنهاد-4-4

 شـده    که دوره انتخاب شده در این مطالعه بـه سـه سـال محـدود               آنجااز  . 1
ي طوالنی تر صـورت  ها گردد که تحقیقی مشابه با در نظر گرفتن دوره          می پیشنهاد

 خطـاي تـصادفی   تـأثیر بزرگتر که معموال در آنها   اي    گیرد تا نتایج تحقیق با نمونه     
  .گیري شود اندازهکمتر خواهد بود 

 محاسـبه  FDH و DEAهـاي     در این مطالعه کـارایی بـا اسـتفاده از روش          . 2
گیري کارایی اتفـاق   اندازهاز آنجا که در انتخاب روش مناسب براي    . تگردیده اس 

و یـا  اي   گردد تا همین موضوع بـه صـورت مقایـسه           می نظر وجود ندارد، پیشنهاد   
هـاي مختلـف    چند روش مختلف بررسی گردد، تـا اختالفـات مربـوط بـه شـیوه         

  .گیري کارایی نیز در آن نمودار گردد اندازه
سپرده، هزینه پرسـنل    (کارایی در استفاده از عوامل تولید       به منظور ارتقاي    . 3

اختیـارات  ) وام، سـود پرداختـی و سـود دریـافتی    (و تولیـد سـتانده   ) و تجهیزات 
  .یض شودهاي مدیریتی شعب بانک سپه تفو بیشتري به رده

در سیـستم بانکـداري بـسیار حـائز اهمیـت      تقـاي کـارایی   اراز آنجائیکـه  . 4
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ردد تا مطالعاتی نسبت به بررسی مکان یابی بهینه شـعب بـا   گ باشد، پیشنهاد می   می
.  گـردد   انجـام  GIS(1(هایی مانند سیـستم اطالعـات جغرافیـایی           استفاده از روش  

عالوه بر استفاده از اطالعات کمی که توسط بانک تهیه شـده از نظـرات خبرگـان        
 فادهتدر مورد موقعیت تجاري و جغرافیایی در سنجش کـارایی شـعب بانـک اسـ               

  .شود
وري   زیـادي در افـزایش کـارایی و بهـره    تأثیرامروزه بانکداري الکترونیک    . 5

گـردد مطالعـاتی در خـصوص بانکـداري      پیشنهاد مـی . نماید سیستم بانکی ایفا می  
جهـت   توسـعه فنـاوري اطالعـات در          تجهیـزات و   ، راهکارهایی براي  الکترونیک

ش کارایی در شعب بانک سپه  و اهتمام بیشتر به آن جهت افزای      تسهیل امور بانکی  
 .به انجام رسد

  

                                       
1. Geographic Information System. 
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  ذخمنابع و مآ
  
  

  منابع فارسی) الف
وري   بهـره  و کـارایی  گیـري  انـدازه  .)1390 (.ح صمصامی، و م پورکاظمی، خ، ابراهیمی، -1

 شـاخص  و هـا   داده پوششی تحلیل تکنیک از استفاده با خصوصی و دولتی بیمه هاي  شرکت
 .1-26 :90 زمستان ،4 شماره وششم، بیست سال بیمه، پژوهشنامه ،کوئیست مالم

هاي بازرگانی،   سسه مطالعات و پژوهش   ؤ، م وري بهره). 1375. (ابطحی، س و کاظمی، ب     -2
 .9 :چاپ اول

سسه ؤ، م) کاربرديـعلمی ( وري گیري کارایی و بهره اندازهاصول ). 1379. (میبدي، ع امامی -3
 .هاي بازرگانی، تهران پژوهشمطالعات و 

  هزینه شعب مختلف بانک تجـارت بـا اسـتفاده از روش     ی  کارایی  بررس). 1389. (امینی، ح  -4
، دانـشگاه آزاد    ارشد  نامه کارشناسی  ، پایان )شهر تهران ي  مطالعه مورد (ی  تصادفي  تحلیل مرز 

 .واحد فیروزکوه
 و ارتباط آن با ابعاد سازمانی ي تجاري ایرانها سنجش کارایی در بانک). 1380. (برهانی، ح -5

سـسه علـوم    ؤ، م و مقاالت نهمین سـمینار بانکـداري اسـالمی        ها    و مالی، مجموعه سخنرانی   
  . بانک و اقتصادۀبانکی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران و نشری

ثر بـر آن در نظـام   ؤبررسی تطبیقی کارایی و عوامل م     ). 1385. (زاده، ع و سلطانی، ز     حسن -6
پژوهشکده پولی و بانکی : تهران. )مطالعه موردي جمهوري اسالمی ایران( اسالمیبانکداري 

 .49 و 46، 42، 12-13، 1-2): 1385( کزي جمهوري اسالمی ایران، بانک مرـ
مقایسه کارایی اقتصادي ). 1387. ( گیر، ف میدانی، ع و چمانه زاده بحرینی، م، ناجی  حسین -7

. )DEA( هـا  داده) فراگیـر ( از روش تحلیل پوشـشی   ي خصوصی و دولتی با استفاده       ها  بانک
 .8 و 3: 25، سال پانزدهم، شماره ) پژوهشیـعلمی ( مجله دانش و توسعه

ي هـا  گیـري کـارایی پـست بانـک     اندازه). 1386. (حسینی، س، عین علیان، م و سوري، ا    -8
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 130-131و  127-128:  پژوهشنامه اقتصاديۀفصلنام. ثر بر آنؤهاي ایران و عوامل م استان
.www.SID.ir. 

 نامـه  پایان .ایران بانکداري صنعت فنی کارایی تخمین). 1379. (پ فر، عابدي و م ختایی، -9
  .طباطبایی عالمه دانشگاه ،ارشد کارشناسی

 ارشـد   کارشناسـی  نامـه  پایـان . سپه بانک شعب فنی کارایی بررسی. )1384(. م خداویسی، -10
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