
  های مالی و اقتصادی فصلنامه سیاست
  105-124، صفحات 1394، زمستان 12، شماره سال سوم  

  

 ایران  بانک ملی شعب وری مقایسه رشد بهره گیری کارایی و اندازه
  1ها دادهدر استان کرمان با استفاده از تحلیل فراگیر 

 

  نژاد وحید شهابی
  )نویسنده مسئول( دانشکده مدیریت و اقتصاد شهرستان بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان مربی و عضو هیئت علمی

v.shahabinejad@uk.ac.ir 
  

  نژاد حامد شهابی
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرماندانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد 

Hshahabinejad4@gmail.com 
  

  بدوئی یاسر سیستانی
  دانشکده مدیریت و اقتصاد شهرستان بافت، دانشگاه شهید باهنر کرمان مربی و عضو هیئت علمی

yaser408@rocketmail.com  
  

وری شعب بانک  گیری کارایی و مقایسه رشد بهره به اندازه ها این مطالعه با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده در
جهت دستیابی به این مقصود شعب . پرداخته شده است 1391تا  1389 های طی سالدر استان کرمان ایران  ملی

 ،3شامل شعب درجه  دو، گروه 2و  1شامل شعب درجه  ؛ گروه یکدر چهار گروه بندی بانک مختلف با توجه به درجه
قرار گرفتند و سپس میزان کارایی و رشد  6و  5شامل شعب درجه  چهارو گروه  4شامل شعب درجه  سهگروه 
وری طی  دهد که متوسط رشد بهره نتایج نشان می. ها محاسبه شد وری شعب مختلف در هر کدام از گروه بهره
همچنین میزان  باشد، د میدرص - 1و  - 8، - 9،  - 6ترتیب  های مذکور برای شعب گروه یک، دو، سه و چهار به سال

، 99 ترتیب به 4و2،3، 1های گرا و فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس در گروه متوسط کارایی فنی با رویکرد نهاده
توان با  های مدیریت در مورد ترکیب مناسب در استفاده از نهاده می یعنی با اصالح شیوه است؛درصد  91و 87، 77

های  ها در گروه درصدی در سطح استفاده از نهاده 9و1،23،13ترتیب کاهش  های شعب به سطح کنونی ستاده
، 50ترتیب  دهد در شعب چهارگانه به نتایج حاصل از تحلیل بازدهی نسبت به مقیاس نشان می .چهارگانه را داشت

ملی در درصد شعب دارای بازدهی فزاینده به مقیاس بوده که بیانگر این است اکثریت شعب بانک  65و  63، 80
  .ظرفیت تولید خود را باال ببرندباید استان کرمان برای کاهش ناکارایی ناشی از مقیاس خود 

  
 .JEL :L25, L11, D22, C82بندی  طبقه

  .ها وری، تحلیل فراگیر داده ، کارایی، بهرهایران استان کرمان، شعب بانک ملی :کلیدی های واژه
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  مقدمه .1
های رشد و شکوفایی در اغلب  با گذشت چند دهه از پیروزی انقالب اسالمی و ایجاد فرصت

، مشکالت زیربنایی و موانع توسعه در استان کرمان با وجود ها آننقاط کشور و رفع محرومیت از 
در بین  .دباش میبدیل  امری بی های صنعت و کشاورزی گذاری در بخش ی عظیم سرمایهها ظرفیت

تمام عوامل و موانع توسعه در این استان نقش و عملکرد مؤسسات مالی و بانکی بسیار 
ها گردآوری وجوه جامعه و تخصیص بهینه آن به  چرا که رسالت اصلی بانک ؛کننده است تعیین
استان از طریق  های مولد اقتصادی است و اهمیت این نهادها در توسعه و رشد اقتصاد فعالیت
 .انداز با تجهیز منابع بر کسی پوشیده نیست گذاری و پس تسهیالت و ایجاد تعامل بین سرمایهاعطای 
ها در افزایش حجم تسهیالت اعطایی با سطح مشخصی از  رو بررسی عملکرد بانک از این
ها در پیشبرد اهداف  ی مورد استفاده معیار مناسبی جهت ارزیابی نقش بانکها نهادهها و  سپرده
  . دشو میو اقتصادی استان محسوب  ای توسعه

که دارای بیشترین  استها در استان کرمان بانک ملی  ترین بانک ین و باقدمتتر مهماز 
ها و  کلیه شعب این بانک با توجه به حجم فعالیت. دباش میدر استان  )شعبه 132(شعبه تعداد 

 6و  5 ،4، 3، 2، 1درجات  های افزاری و مکان جغرافیایی به شعبه افزاری و نرم امکانات سخت
فعالیت  .دشو میهای آن شعبه مشخص  درجه یک سطح فعالیتشعبه اند، با تعیین  شده بندی طبقه

شعب بزرگ دارای . پذیرد کوچک انجام میواین بانک در سرتاسر استان توسط شعب بزرگ 
این . ندباش میهای محدودتر  تر و شعب کوچک دارای مسئولیت های گسترده مسئولیت
ها امری  بندی شعب بانک درجهرو ایندد، از گر میها با توجه به درجه شعبه تعیین  مسئولیت

تعیین  به این دلیل. گذارد جا می در شعبه به بندی اثرات زیادی اساسی است و نتایج این درجه
 2وری و بهره 1و با توجه به اینکه کارایی استدارای اهمیت باالیی  ها آنجایگاه شعب و کارایی 

 د توان می بررسی این مسئله ،گذاری است های بانکی و سرمایه باالتر شعب بیانگر کاهش هزینه

  .های اقتصادی استان را ارزیابی کند تا حدودی نقش بانک ملی در گسترش و توسعه فعالیت
. دباش می وری گیری کارایی و بهره ترین روش جهت سنجش فعالیت شعب اندازه رایج

دست آوردن  معنای استفاده کارا و اثربخش از منابع تولید برای به وری مفهومی جامع و به بهره
                                                 
1. Efficiency 
2. Productivity 
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 107 ... بانک ملی شعب وری مقایسه رشد بهره اندازه گیری کارایی و

دست  کارایی نیز به مفهوم به ).1387حجازی و همکاران، ( خروجی ممکن استبیشترین و بهترین 
در این  ).1387حکیمی پور و همکاران، ( دباش میی موجود ها نهادهآوردن بیشترین سطح تولید با 

گیری  های اندازه مدلشرح  مبانی نظری و سابقه تحقیق، بهای مختصر راجع به  پس از مقدمهپژوهش 
شعب بانک ملی و کارایی  وری این هستیم که بهره در پیو در ادامه  پردازیم میوری و کارایی  بهره

  .مورد بررسی قرار دهیم 1391و  1390، 1389 های استان کرمان را در بین سال
  

  پیشینه تحقیقمبانی نظری و  .2
  مبانی نظری. 2-1

 دهنده نشان 1کارایی در تعریف ساده عبارت است از ارزش ستانده به ارزش نهاده،کارایی فنی
   .است میزان توانایی یک بنگاه برای حداکثرسازی تولید با توجه به عوامل تولید مشخص

وری عملکرد یک عامل تولیدی یا کل عوامل تولیدی مورد مصرف را در فرایند  در مقابل بهره
د، شو میی تولیدی تعریف ها نهادهصورت نسبت ستانده به  و به دهد شان مینتولید یک محصول 

ای از کارایی منابع برای رسیدن به اهداف  دهد که اقتصاد با چه درجه وری نشان می همچنین بهره
معنای تکمیل و تولید کاالهای بیشتر با یک سطح ثابت از  وری باالتر به بهره .کند ت میحرک

برای روشن ساختن . منابع یا استفاده از منابع کمتر جهت یک سطح مشخص ثابت تولید است
   (Y)و یک محصول تولیدی  (X)وری یک فرایند ساده با یک عامل تولید  بهرهتفاوت کارایی و 

  .)1379امامی میبدی، ( یمگیر در نظر می
 یک منحنی تابع مرزی است که نقاط روی آن مقدار تولید قابل دسترس را OFمنحنی ) 1(در نمودار 

 .دهد نماید و حداکثر میزان کارایی فنی را نیز نشان می بر حسب یک تکنولوژی معین مشخص می
ند معیاری برای شو میرسم  OFبر نقاط روی منحنی ) y/x(شیب  در این نمودار خطوطی که با

 .ندباش می وری گیری بهره اندازه

                                                 
1. Technical Efficiency 
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 109 ... بانک ملی شعب وری مقایسه رشد بهره اندازه گیری کارایی و

با روش تحلیل را های تجاری چین  کارایی بانک در تحقیقی )2014(وانگ و همکاران 
ی ها داراییشامل  ها نهادهاین تحقیق  در. محاسبه کردند) 2003-2011(ها در دوره  فراگیر داده

های بد  ای و وام ای و درآمدهای غیربهره شامل درآمدهای بهره ها ستادهثابت، نیروی کار، ودیعه و 
 دهد که کارایی سیستم بانکی طی دوره مورد تحقیق نتایج نشان می. دنباش میعنوان ستاده بد  به

های  بانک ،دست آمده در دوره پیش از اصالحات همچنین طبق نتایج به. افزایش یافته است
اند و در دوره پس  های تجاری خصوصی کارا بوده از بانک تجاری با مالکیت دولت خیلی بیشتر

  . از اصالحات این اختالف کارایی کاهش یافته است
، "ها در چین بانک وری منشأ رشد بهره"عنوان  تحت ای مطالعهدر ) 2012(چانگ و همکاران 

در این . ها محاسبه کردند ی بانک را با روش تحلیل فراگیر دادهها نهادهوری برای  شاخص بهره
ی ها داراییها و سایر  ی وامها ستادهی دارایی ثابت، سرمایه و شاغلین و از ها نهادهمطالعه از 

دهد که در  نتایج نشان می. وری استفاده شده است دست آمده جهت محاسبه شاخص بهره به
 .کل عوامل تولید و کارایی را کاهش داده است 1وری رشد بهره پیشرفت های فنی دوره مورد نظر

های اسالمی و قراردادی کشورهای عضو  کارایی سود و هزینه در بانک) 2009(اسرایری 
ی قیمت سرمایه فیزیکی، قیمت نیروی انسانی و قیمت ها نهادهشورای همکاری خلیج فارس را با 

ساختار صنعت بانکداری و متغیرهای اقتصاد  دهنده نشانیفی و متغیرهای ک ها نهادهعنوان قیمت  وجوه به
 دنده دست آوردند، نتایج نشان می به آور سودی ها داراییهای کل و سایر  ی وامها ستادهکالن و 
رابطه مثبت با هزینه عملیاتی و نسبت وام به دارایی و رابطه منفی با نسبت حقوق  2ناکارایی

 .صاحبان سهام به دارایی، سود خالص به دارایی کل و اندازه بانک دارد

ی قیمت وجوه، ها نهادههزینه در بخش بانکداری چین را با  کارایی) 2007( هفرنان فو و
گذاری کل،  ی وام کل، سرمایهها ستادهو  سانیی ثابت و قیمت نیروی انها داراییقیمت 
ناکارایی رابطه مثبت با  ،با توجه به نتایج. ای ارزیابی کردند های کل و درآمد غیربهره سپرده

های  خارجی از بانک-های مشترک داخلی بانک ای کارایی هزینه. ای دارد وجوه غیرسپرده
 .دولتی بیشتر است

                                                 
1. Productivity Growth 
2. Inefficiency 
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شاخص  با استفاده ازرا وری کل عوامل تولید  بهره )2007( پاسیوراس و سایفوداسکاالکیس
ی ها داراییدر این مطالعه تعداد کارمندان و حجم . دست آوردند بانک یونان به 13در  کوئیست مالم

عنوان ستاده در نظر گرفته  ها به و سپرده ی نقدیها داراییعنوان نهاده و حجم تسهیالت اعطایی،  ثابت به
و  درصدی برخوردار بوده است 7کل عوامل تولید از رشد  وری بهره دهد می نتایج نشان. شدند

های  انک وریب تغییرات کارایی فنی، تکنولوژی، مدیریتی و مقیاس همگی در افزایش بهره
 .اند مورد مطالعه نقش داشته

ها،  ترمینالی نیروی کار، هزینه، اجاره، فضا، تعداد ها نهادهبا استفاده از ) 1987(پارکان 
، تعداد معامالت، میزان افتتاح حساب تجاری، تصحیح ها ستادهو  میزان فعالیت بازاریابی

در این مطالعه با استفاده از . دست آورد کارایی عملکرد خدماتی شعب بانک را به یخطاها
از شعب کارا  ای مجموعهو شد میزان کارایی و ناکارایی برای هر شعبه مشخص  DEAروش 

 .وان الگو انتخاب شدندعن به

شعب بانک رفاه استان لرستان را با استفاده از  کارایی نسبی) 1393( گودرزی و همکاران
شامل تعداد کارکنان، میانگین  ها نهادهدست آوردند، در این تحقیق  به ها تحلیل پوششی داده

شامل میانگین منابع، میانگین مصارف، حجم  ها ستادههزینه، فضای شعبه و میانگین مطالبات و 
 11شعبه در این استان،  17دهد که از بین  نتایج این تحقیق نشان می. ندباش میفعالیت و عملکرد 

 ی شعب کارا با استفاده از مدلبند رتبهدر ادامه این تحقیق، . ندباش میشعبه ناکارا  6شعبه کارا و 
AP 1 دست آمده با استفاده از  منظور بررسی درستی نتایج به صورت گرفته است و در نهایت به

 .ی واحدها شده استبند رتبهنیز اقدام به  TOPSIS 2روش 

وری کل بانک توسعه صادرات ایران و رشد  بهره ای مطالعه در) 1387( و همکاران حجازی
اند، در این  ها مورد بررسی قرار داده داده با استفاده از تحلیل پوششیرا وری شعب آن  بهره

عنوان نهاده و  های اداری و کارکنان و سود و کارمزد پرداختی به مطالعه تعداد کارکنان، هزینه
عنوان ستاده  های بدون هزینه به زا، سپرده های هزینه تسهیالت اعطایی، کارمزد دریافتی، سپرده

طور متوسط  به 1383وری شعب بانک در سال  هرهنتایج، ببر اساس . در نظر گرفته شده است

                                                 
1. Anderson Peterson 
2. Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution 
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 111 ... بانک ملی شعب وری مقایسه رشد بهره اندازه گیری کارایی و

اساس رشد  همچنین شعب بانک بر. ، دو درصد رشد داشته است1384یک درصد و در سال 
   .ی شدندبند رتبهوری،  بهره

با استفاده از  را وری عوامل تولید بانک مسکن بهره) 1388( آباد یوسفی حاجی و نژاد زراء
ی شعب، ها داراییتعداد کارمندان، میزان . ارزیابی کردند کوئیست مالم وری شاخص بهره

ی مورد استفاده و تسهیالت نوع اول، دوم، سوم و چهارم، ها نهاده ترتیب میانگین وزنی انواع سپرده به
وری  بهره دهد نتایج نشان می. عنوان ستاده در نظر گرفته شدند جات دریافتی به هتعداد قبوض و حوال
برخوردار بوده است و تغییرات درصد  6ی دوره مورد بررسی، از میانگین رشد کل عوامل تولید ط

  .دباش میوری شعب در این دوره  تکنولوژیکی از دالیل مهم رشد بهره
بانک بزرگ کشور صورت گرفته است، هادیان و  10رویبر دیگر که  ای مطالعهدر 
ها را  استفاده از روش تحلیل فرا گیر دادهکارایی نظام بانکی در ایران با ) 1383( حسینی عظیمی

هزینه ) نهاده(ی ثابتها داراییهای بانک و  تعداد کارکنان بانک، میزان سپرده ؛اند محاسبه نموده
و عنوان نهاده  به) قیمت نهاده( پرسنلی، هزینه اداری و عمومی و سود پرداختی به هر واحد سپرده

 .ندا عنوان ستاده در نظر گرفته شده در قالب عقود تجارت بهتسهیالت اعطایی در قالب عقود اسالمی و 
 دست آمده رصد بهد 3/74و  4/86، 2/84ترتیب معادل  میانگین کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی به

و سه بانک ملی، کشاورزی و صنعت و معدن از لحاظ فنی، تخصیصی و اقتصادی کارا و بانک 
  .توسعه صادرات تنها از نظر فنی کارا بوده است

های دولتی و  در تحقیقی به مقایسه کارایی بانک نیز )1387(بحرینی و همکاران  زاده حسین
از نگرش اند، در این مطالعه  ها پرداخته خصوصی در ایران با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده

 درآمدیدررویکرد . واسطه ای با دو رویکرد درآمدی و ارزش افزوده استفاده شده است
 ؛ها شامل و ستادههای بانک  ی ثابت بانک، میزان سپردهها دارایی؛ تعداد پرسنل، ها شامل نهاده

اعتبارات پرداختی به بخش دولتی و ها و  تسهیالت در قالب عقود اسالمی و قانون تجارت و وام
تعداد  شاملنهاده ها  ارزش افزوده رویکرددر که  می باشند، در حالیغیردولتی در کشور

  .می باشندهای بانک  سپردهمیزان و ستاده ها شامل  ی ثابت بانک و تسهیالتها داراییپرسنل، 
لتی بیشتر از های دو ای با رویکرد درآمدی کارایی اقتصادی بانک در نگرش واسطه

 خاطر به ها آن نیز پایین بودن کارایی تخصیصی این بانک دلیلهای خصوصی است و  بانک
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کارایی اقتصادی  ،ای با رویکرد ارزش افزوده در نگرش واسطه. ستها آنسیس بودن أت تازه
های دولتی است و علت آن باال بودن میزان کارایی فنی در  های خصوصی باالتر از بانک بانک

  .هاست این بانک
 

  وری گیری بهره اندازه .3
 ،است  )1953( کوئیست مالموری کل عوامل تولید شاخص  گیری بهره های رایج در اندازه از شاخص
های مهم این شاخص عدم نیاز به اطالعات قیمتی در محاسبه آن و نیز قابلیت آن در  از ویژگی

مبانی نظری این شاخص به . دباش میتجزیه به دو جزء تغییرات کارایی و تغییرات فنی 
 .دد که در زمینه تئوری مصرف بیان شدگر میها باز با عنوان شاخص تحلیل مصرف ورودی کوئیست مالم
الگوی ریاضی این . است) 1994( اربرد آن در تئوری تولید مربوط به کار فار و همکاراناما ک

 ها، از طریق وری در بین دو نقطه از داده د که در آن تغییر در بهرهباش میشاخص بر مبنای تابع مسافت 
ع تاب. دشو میگیری  محاسبه نسبت فاصله هریک از این نقاط از سطح یک تکنولوژی معین اندازه

برمبنای نهاده یا ستاده بررسی نمود، در تابع مسافت نهاده تمرکز بر سطح  توان میمسافت را 
. دباش میحداقل استفاده از عوامل تولیدی است و تابع مسافت ستاده متمرکز بر سطح حداکثر تولید 

کارگیری یک  بهد با توان می tدر ارتباط با تعریف این تابع، یک تکنولوژی تولید در یک زمان 
  :تعریف گردد، یعنی Pt ای مانند مجموعه ستانده

 

( )t
tP x = ( ty را تولید کند  : ty دتوان می tx )                                                           )1(  

 

P د که مجموعه شو میفرض  xیک مجموعه بسته، محدب، محدود و قابل دسترس است  .
p، بر حسب مجموعه tبر این اساس تابع مسافت ستانده در زمان  x زیر  صورت توانبه میرا

  :تعریف نمود
  

( ) ( ) ( )( )t tt
0 t t t

yd x , y min : P x= δ δ ε  )2(  
 

مقدار تابع . دده میمقدار تابع مسافت را در یک نقطه خاص نشان   پارامتر) 2(رابطه در 
د مقادیری برابر و یا کوچکتر از یک را در بر گیرد و چنانچه بزرگتر از یک توان میمسافت 

تابع مسافت . خارج از مجموعه تولیدی قرار دارد ای ستادهاین است که بردار  دهنده نشانباشد، 
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 113 ... بانک ملی شعب وری مقایسه رشد بهره اندازه گیری کارایی و

با استفاده نیز کوئیست مالموری بهرهشاخص . دده میدست بهفنی را نیز  کاراییدر واقع به نوعی سطح 
، 1تکنولوژی تولید چندداده توان میبا یک تابع مسافت . از توابع مسافت تعریف شده است

یا حداکثر کردن سود  ها هزینهمثل حداقل کردن  را بدون نیاز به قیود رفتاری 2ای ستادهچند
  .تشریح کرد

  

( ) ( ) ( ){ }0
yd x, y min :   p x= θ θ ε  )3(  

 

را  tو  sکل عوامل، بین دو زمان مبنای  وری بهرهتغییرات شاخص  )1994( فار و همکاران
  .کردند بیان) 2(رابطه  صورت به
  

( ) ( )
( )

( )
( )

( )
( )

1
s s s 2
0 t t 0 t t 0 t t

0 s s t t s t t
0 s s 0 t t 0 s s

d y , x d y , x d y , x
m y , x , y , x

d y , x d y , x d y , x
=

 
 
 

 )4(  
  

dکه در آن  y , x،  فاصله مشاهدات از دورهt  تا تکنولوژی دورهs در معادله . دباش می
د وجمله گیر میاندازه  tو   sفارل را بین دو دوره کارایی، جمله بیرون از براکت تغییرات )4(

داخل براکت تغییرات تکنیکی را که میانگین هندسی پیشرفت تکنولوژی بین دو دوره است، 
  .دگیر میاندازه 
 

ییتغییرات کارا= ( )
( )

s
0 t t
s
0 s s

d y , x
d y , x

             )5(  
  

تغییرات فنی= ( )
( )

( )
( )

1
s s 2
0 t t 0 t t
t t
0 t t 0 s s

d y , x d y , x
d y , x d y , x
 
 
 

 )6(  
  

)نقطه وری بهره، )4(شاخص کلی در معادله  )t ty , x  را نسبت به( )s sy , x د و کن می، بیان
و در حالت  وری بهرهبیانگر رشد مثبت  3گرا ستادهچنانچه بزرگتر از یک باشد، در حالت 

                                                 
1. Multi-Input 
2. Multi-Output 
3. Output Oriented 
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آن  یطور در مورد اجزا در دوره مورد نظراست، همین وری بهرهبیانگر رشد منفی  1گرا نهاده
کل عوامل تولید با فرض  وری بهرهدر این تحقیق شاخص . و تغییرات فنی کاراییتغییرات 

  ).2010نژاد و اکبری،  شهابی( آمده است دست بهگرا ستاده
  

  DEA(2(ها به روش تحلیل فراگیر داده کاراییگیری  اندازه .4
 3با راهنمایی استاد راهنمایش کوپر و )1978( رودس نامه پایاندر  بار نخستیناین رهیافت برای 

، الزم به ذکر است که با جامعیت بخشیدن به روش فارل شکلی کاربردی پیدا نمود معرفی شد
این روش تابع تولید مرزی . گویند مینیز  ها دادهکه در زبان فارسی به این روش تحلیل پوششی 

ریزی خطی  ین دلیل روش برنامهاآورد و به  می دست بهی خطی ریز برنامهرا بر اساس تکنیک 
این روش نیازی به تعیین شکل تابع تولید برای تخمین آن ندارد و کمتر در . دشو مینیز نامیده 

با توجه به بازدهی  توان میبه این روش را  کارایی. گیرد معرض خطای تصریح مدل قرار می
به  ترتیب بهکه محاسبه کرد VRS(5(و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس  4)CRS(ثابت به مقیاس

و  CCRهای مدل .مشهورند )1984ن، بنکر و همکارا( BCCو  )1978، ردچارنز و ( CCR یها مدل
 BCC  ند توان میکنند و  را به واحدهای کارا و ناکارا تقسیم می گیرنده تصمیمواحدهای
معادل یک دارند  کاراییاما همه واحدهای روی مرز، . ی واحدهای ناکارا را انجام دهندبند رتبه

  . و بنابراین تمایز بین واحدهای کارا ممکن نیست
روش ) 1993(ی واحدهای کارا اندرسون و پیترسون بند رتبهبرای ) 1389یعقوبی، (
از مزیت این مدل مشخص شدن بهترین واحد . معرفی کردند BCCرا با توجه به مدل  کاراییفرا

) ها ستاده(ی ها نهادهد توان مید کارا تا چه اندازه که یک واح زند میاین مدل تخمین . کارا است
 د،باش می DEAدر واقع این رهیافت همانند مدل . دهد و همچنان کارا بماند) کاهش(خود را افزایش 

این شرایط به یک واحد  .است ابا این تفاوت که واحد مورد ارزیابی از مجموعه مرجع مستثن
ین دلیل به آن اقرار گیرد و به  کاراییدهد تا بتواند فراتر از مرز  اجازه می گیرنده تصمیم

                                                 
1. Input Oriented 
2. Data Envelopment Analysis 
3. Cooper 
4. Constant Return to Scale 
5. Variable Return to Scale 
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 115 ... بانک ملی شعب وری مقایسه رشد بهره اندازه گیری کارایی و

در مدل اولیه صفر  λن معنا است کهه آنظر ریاضی این ب از نقطه. گویند کاراییفرا
د ارزشی برابر یا بزرگتر از یک توان مییک واحد کارا  برای کاراییکه مقدار فرا یطور به،شود

سایر واحدهای ناکارا مانند مدل قبلی  کاراییاین در حالی است که میزان . داشته باشد
  :دشو می زیر بازنویسی صورت به کاراییمدل فرا.است

)7            (                                               

m s

i r
i r

n

j r j r rp
j

n

j i j r ip
j

n

j
j

j

i r

M in   s s  

S .t

y s y ,  r 1, , S ,  J 1,  P

x s x ,  i 1, , S ,  J 1,  P

1

0 , j 1, , n

s ,  s 0 ,  r 1, , s ,  i 1, , m

− +

+

−

− +

θ − ε +

λ − = = … = ≠

λ + = θ = … = ≠

λ =

λ ≥ = …

≥ = … = …

 
  
∑ ∑

∑

∑

∑

  

  

xمتغیر  sمتغیر. ام هستند jگیرنده تصمیمام از واحد rام و خروجیiورودی ترتیب به yو
باز هم در تابع هدف . متغیر کمبود متناظر با محصول است sو ها نهادهمتغیر کمبود متناظر با 

ی که این عدد طور بهاستفاده شده  از عدد غیر ارشمیدوسی ها وزنبرای رفع مشکل صفر بودن 
 ددگر هامی آنی ورودی و خروجی مانع از صفر شدن ها وزنکران پایین برای  یک عنوان به
  .)1389یعقوبی،  و1978 چارنز و همکاران،(
  

  روش تحقیق .5
در این پژوهش سعی . ندباش میشعبه در سراسر استان مشغول فعالیت  132در حال حاضر تعداد 
ی همگن بررسی شود ها گروهعوامل تولید در  وری بهرهو سطح  کاراییبر آن است که تعیین 

شامل شعب  دوشامل شعب درجه یک و دو، گروه  یکی همگن شامل؛ گروه ها گروهاین  که
از آنجا . ندباش می 6و  5شامل شعب درجه  چهارو گروه  4شامل شعب درجه  سه، گروه 3درجه 

تعداد مجموع  ها دادهو در روش تحلیل فراگیر  استکم  6، 2، 1که تعداد شعب درجه 

1ها نباید بیش از  ها و خروجی ورودی
3 

 2و  1تعداد واحدهای مورد ارزیابی باشد، شعب درجه 
منظور  به .ندشو میمقایسه  چهارنیز با هم در گروه  6و  5با هم در گروه یک و نیز شعب درجه 
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بدون  1998در سال  بولید. مطمئن باید دقت شودانتخاب متغیرهای ورودی و خروجی مناسب و 
در نظرگرفتن ماهیت واحدهای تحت بررسی، رهنمودهای کلی در انتخاب متغیرهای ورودی و 

  ). 1392ابزری و همکاران، ( ان کرده استیرا ب خروجی
ی آورده شده در ادامه ها شاخصگرفته در داخل و خارج  با توجه به مطالعات صورت

ه که سه ستاده و چهار نهادمدنظر است و از این رویه نیزدر این تحقیق  .دارند جامعیت بیشتری
 از اداره امور شعب بانک ملی استان کرمان گردآوری شده است ها آناطالعات مربوط به 

نقدی و  یها دارایی -، کل تسهیالت -شامل ها ستادهدر این تحقیق  .دشو میاستفاده 
کاری و  العمل حقسایر درآمدها شامل کارمزد، درآمد در -، ها ی و دیگر مشارکتگذار سرمایه

سود  جز به( ی اداری و عمومیها هزینه -شامل  ها نهادهو  ای بهرهدیگر درآمدهای غیر
ی ها سپرده( ها سپردهکل  ،)ساختمان و تجهیزات( ی ثابتها دارایی، )انگذار سپرده
  .ندباش می تعداد پرسنلو  )و بلندمدت مدت کوتاه، الحسنه قرض

  

  تجزیه و تحلیل نتایج.6
میانگین و ج استفاده شدهیل نتایو تحل رسیای بربرDEA-SOLVER ق از نرم افزار ین تحقیدر ا

 یها سالطی  با توجه به جدول. آورده شده است )1(در جدول  وری بهرهساالنه شاخص 
، شعب درجه 2و  1عب درجه ش مکل عوامل تولید در تما وری بهرهمتوسط رشد  )1389–1391(
ی مذکور ها سالطی  وری بهرهمتوسط رشد . منفی بوده است 5و شعب درجه  4 ، شعب درجه3

به  وری بهرهد که با توجه به نتایج حاصل از تجزیه باش میدرصد  -6، 2و  1شعب درجه  برای 
 4مقیاس کاراییو تغییرات  3فنی خالص کاراییتغییرات  2،فنیتغییرات  1فنی، کاراییتغییرات 

متوسط رشد  3درجه در شعب  .استدرصد  -11منفی به اندازه  فنیین دلیل آن تغییرات تر عمده
  . است تغییرات تکنیکیجز بهاصلی آن تمام فاکتورهای فوق  دلیلد که باش میدرصد - 9وری بهره

 فنیین دلیل آن تغییرات تر عمدهد که باش میدرصد  - 8 وری بهرهمتوسط رشد  4در شعب درجه 

                                                 
1. Technical efficiency Change 
2. Technical Change 
3. Pure Technical Efficiency Change 
4. Scale Efficiency Change 
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د که باش میدرصد  - 1، 6و  5در شعب درجه  وری بهرهو باالخره متوسط رشد  استمنفی 
  . است منفی فنی فنی و تغییرات کاراییین دالیل آن تغییرات منفی تر عمده

 یکد که در گروه ده میطی دوره مذکور نیز نشان  وری بهرهنتایج مربوط به روند تغییرات 
درصدی را در  2درصد، رشد  15به اندازه  وری بهره، پس از کاهش 2و  1شامل شعب درجه 

 1390درصد در سال  -7از  وری بهرهمتوسط رشد  3در شعب درجه . دان داشته1391پایان سال 
در کل  وری بهرهنیز متوسط رشد  4در شعب درجه . رسیده است 1391درصد در سال  -11به 

در . کاهش یافته است1391در سال درصد  -5به  1390درصد در سال  -1دوره منفی بوده و از 
درصدی در  13وری بهرهنیز این شاخص دارای نوسانات زیادی بوده و رشد  6و 5شعب درجه 

، 2و  1شعب درجه  جز بهبنابراین . کاهش یافته است 1391درصد در سال  -12به  1390سال 
همچنین متوسط  .سوی بدتر شدن بوده است در دوره مذکور منفی و به وری بهرهروند تغییرات 

 آمده دست بهبا توجه به نتایج  نیز محاسبه گردید کهبه تفکیک شعب  کوئیست مالم وری بهرهشاخص 
منفی را در  وری بهرهدرصد رشد  52و73، 71، 64 ترتیب بهی چهارگانه ها گروهاز کل شعب در 

  .اند کردهدوره مورد بررسی تجربه 
  

  وری بهرهمیانگین ساالنه شاخص . 1جدول 

گروه 
 کاراییتغییرات   دوره  شعب

  فنی
تغییرات 
  تکنیکی

تغییرات
فنی  کارایی

  خالص

 کاراییتغییرات 
  مقیاس

 وری بهرهتغییرات 
  کل عوامل تولید

  1گروه 
  853/0  019/1 985/0 850/0 003/1 90به 89
  021/1  040/1 041/1 944/0 082/1 91به 90

  933/0  029/1 012/1 896/0 042/1 متوسط

  2گروه 
  937/0  929/0 909/0 111/1 844/0 90به 89
  895/0  937/0 969/0 985/0 908/0 91به 90

  916/0  933/0  938/0  046/1  875/0  متوسط

  3گروه 
  992/0  260/1 131/1 696/0 425/1 90به 89
  859/0  028/1 975/0 857/0 002/1 91به 90

  923/0  138/1 050/1 772/0 195/1 متوسط

  4گروه 
  130/1  048/1 999/0 080/1 046/1 90به 89
  881/0  984/0 951/0 941/0 936/0 91به 90

  997/0  015/1 975/0 008/1 989/0 متوسط
  .تحقیق نتایج: مأخذ
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فنی در حالت  کارایی ، میزانای مرحلهاطالعات مورد نیاز با روش چند آوری جمعپس از 
عالوه بر این با استفاده از مدل . مقیاس برآورد شد کاراییمتغیر نسبت به مقیاس،  وبازدهی ثابت 

) 1391سال (ی چهارگانه در پایان دوره مورد نظر ها گروهشعب مختلف در  1کاراییابر
در مجموع نتایج حاصل از . آمده است 7و  6، 5، 4تمام این نتایج در جداول . شدند بندی رتبه

د که ده میو فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس نشان  گرا نهادهفنی با رویکرد  کاراییارزیابی 
درصد، برای  99، 2و1برای شعب درجه  ترتیب بهفنی  کاراییگانه متوسط چهار یها گروهدر 

. دباش میدرصد  91، 5 و برای شعب درجه 87، 4درصد، شعب درجه  77 ،3 شعب درجه
 توان میمدیریت در مورد ترکیب مناسب در استفاده از نهاده  یها شیوهدیگر با اصالح  عبارت به

درصدی در سطح استفاده از  9و  13، 23، 1کاهش  ترتیب بهی شعب ها ستادهبا سطح کنونی 
، تعداد 1391با فرض بازدهی متغیر به مقیاس در سال . ی چهارگانه را داشتها گروهدر  ها نهاده

که این تعداد  اند بودهدرصد  100کاراییهای چهارگانه دارای  هشعبه از گرو 16و 14، 16، 13
 45و  4درصد شعب درجه  36، 3درصد شعب درجه  35، 2و 1درصد شعب درجه  92ترتیب به

همچنین با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس متوسط . ندشو میرا شامل  5درصد شعب درجه 
د، اما از باش میدرصد  92و  80، 54، 94 یبترت به 5 ، 4،  3، 2و1فنی برای شعب درجه  کارایی

ند شعب در شو میو غیره موجب  ها محدودیتآنجا که مسائل متفاوتی از قبیل اثرات رقابتی، 
عمل ننمایند استفاده از فرض بازدهی ثابت ) قسمت مسطح منحنی هزینه بلندمدت( مقیاس بهینه

 . یل را دچار اختالل خواهد کردفنی تحل کارایینسبت به مقیاس مقادیر محاسبه شده برای 

  .صورت گیرد مدت کوتاهاستفاده از فرض بازدهی متغیر به مقیاس در  رو ایناز 
  

   

                                                 
1. Supper Efficiency 
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 119 ... بانک ملی شعب وری مقایسه رشد بهره اندازه گیری کارایی و

  ی چهارگانهها گروهمیزان حداکثر، حداقل، میانگین و اختالف حداقل و حداکثر در . 2جدول 
  مقیاس کارایی  مدیریتی کارایی فنیکارایی   گروه شعب

گروه یک شامل 
  2و  1شعب درجه 

  1  1 1 حداکثر
  8/0  97/0 81/0 حداقل
  93/0  99/0 94/0 میانگین

  2/0  13/0 19/0 اختالف حداقل و حداکثر

گروه دو شامل 
  3شعب درجه 

  1  1 1 حداکثر
  17/0  43/0 14/0 حداقل
  7/0  77/0 54/0 میانگین

  83/0  57/0 86/0 اختالف حداقل و حداکثر

سه شامل گروه 
  4شعب درجه 

  1  1 1 حداکثر
  58/0  55/0 41/0 حداقل
  91/0  87/0 8/0 میانگین

  42/0  45/0 49/0 اختالف حداقل و حداکثر

گروه چهار شامل 
  6و  5شعب درجه 

  1  1 1 حداکثر
  6/0  69/0 6/0 حداقل
  84/0  91/0 92/0 میانگین

  4/0  31/0 4/0 اختالف حداقل و حداکثر
  .تحقیق نتایج: مأخذ

  

، 70، 93معادل  ترتیب بهبرای شعب چهارگانه  1391مقیاس شعب در سال  کاراییمیانگین 
سمت مقیاس بهینه ارائه خدمات بانکی در  لزوم حرکت به دهنده نشاندرصد بوده که  84و  91

شعب مورد بررسی است و چنانچه در انتخاب مقیاس بهینه بانک دقت نظر کافی صورت گیرد 
   .کمتر استفاده نمود ها نهادهدرصد از  16و  9، 30، 7 ترتیب بهدر شعب چهارگانه  وانت می

آمده است که  )3(خالصه در جدول  طور به به مقیاس 1نتایج حاصل از تحلیل بازدهی نسبت
درصد شعب دارای بازدهی فزاینده  65و  63، 80، 50ترتیب بهد در شعب چهارگانه ده مینشان 

که بیانگر این است که اکثریت شعب بانک ملی در استان کرمان برای کاهش به مقیاس بوده 
  . ظرفیت تولید خود را باال ببرند دناشی از مقیاس خود بای کارایینا

  

                                                 
1. Return to Scale 
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  نتایج حاصل از تحلیل بازدهی نسبت به مقیاس. 3جدول 

  گروه شعب
بازدهی فزاینده
نسبت به مقیاس 

)IRS1(  

بازدهی کاهنده نسبت 
  )DRS2(به مقیاس

بازدهی ثابت نسبت 
  تعداد کل شعب  )CRS3(به مقیاس

  14  0 7 7  گروه یک
  45  5 4 36  گروه دو
  38  10 4 24  گروه سه
  35  10 2 23  گروه چهار

  .نتایج تحقیق: مأخذ
  

ی واحدهایی که روی بند رتبهد توان میها نروش معمول تحلیل پوششی دادهاز آنجایی که 
کاراترین واحد را  توان می کاراییفرا مدلبا استفاده از  ،دهدگیرند را انجام مرز قرار می
برای هر یک از واحدهای مورد  کاراییمقادیر فرا )7و  6، 5، 4(در جداول . مشخص نمود

 عنوان به ترتیب به 13و32، 26، 4های شماره  که بر این اساس شعبه بررسی محاسبه شده است
  .اند شدهی چهارگانه شناسایی ها گروهکاراترین شعب در 

 

  گیری کلی و پیشنهادات  نتیجه .7
ی در گذار سرمایهی عظیم ها ظرفیتمشکالت زیربنایی و موانع توسعه در استان کرمان با وجود 

در این راستا نقش و عملکرد . دباش میامری بی بدیل  بخش های صنعت و معدن و کشاورزی
گردآوری وجوه  ها بانکچرا که رسالت اصلی  ،است کننده تعیینات مالی و بانکی بسیار مؤسس

ترین  ین و با قدمتتر مهماز  .ی مولد اقتصادی استها فعالیتجامعه و تخصیص بهینه آن به 
در این مطالعه به بررسی . است شعبه132 د که دارایباش میدر استان کرمان بانک ملی  ها بانک

شعب بانک ملی در استان کرمان پرداخته شده است، جهت دستیابی به  وری بهرهو رشد  کارایی
شامل  یک، گروه همگن بانک در چهار گروه بندی درجهاین مقصود شعب مختلف با توجه به 

 چهارو گروه  4شامل شعب درجه  سه، گروه 3شامل شعب درجه  دو، گروه 2و  1شعب درجه 

                                                 
1. Increasing Return to Scale 
2. Decreasing Return to Scale 
3. Constant Return to Scale 
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 121 ... بانک ملی شعب وری مقایسه رشد بهره اندازه گیری کارایی و

  شعب مختلف  وری بهرهو رشد  کاراییقرار گرفتند و سپس میزان  5شامل شعب درجه 
 . مدآ دست به ها گروهدر هرکدام از 

 استمنفی  ها گروهتمام  ی مذکور برایها سالطی  وری بهرهد که متوسط رشد ده مینتایج نشان 
فنی با  کاراییبین شعب وجود ندارد، همچنین میزان متوسط  بسیاریو از این جهت تفاوت 

، 99 ترتیب به 4و 3،2، 1 یها گروهو فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس در  گرا نهادهرویکرد 
ی مدیریت در مورد ترکیب مناسب در ها شیوهیعنی با اصالح  ؛دباش میدرصد  91و  87، 77

درصدی  9و  13، 23، 1کاهش  ترتیب بهی شعب ها ستادهبا سطح کنونی  توان میاستفاده از نهاده 
اختالف حداقل  )2(با توجه به جدول  .را بودی چهارگانه را داها گروهدر  ها نهادهدر سطح استفاده از 

که نشان از  است4/0و  49/0، 86/0، 19/0 ترتیب بهی مذکور ها گروهفنی در  کاراییو حداکثر 
 گیری بهرهبا  توان میبنابراین . دباش میها گروهدر گروه یک نسبت به سایر  ها نهادهمدیریت بهتر 

و رساند حداقل به اختالف را  این ها نهادهی مدیریت استفاده از ها شیوهاز مدیران توانمند و اصالح 
 دده میعالوه بر این نتایج حاصل از تحلیل بازدهی نسبت به مقیاس نشان  .را افزایش داد کاراییمعدل 

ظرفیت  دناشی از مقیاس خود بای کاراییکه اکثریت شعب بانک ملی در استان کرمان برای کاهش نا
در شعب بانک ملی در استان کرمان  وری بهرها توجه به روند نامناسب رشد ب .را باال ببرند شانتولید

 درس مینظر  د مطالعات بیشتری در مورد دالیل این روند نامناسب انجام شود، همچنین بهشو میپیشنهاد 
فنی  کارایی گیری اندازهکیفیت خدمات بانکی در کنار  کاراییسودآوری و  کاراییارزیابی با 

تصویری روشن از عملکرد شعب را ارائه داد تا با اتخاذ  توان میشعب  وری بهرهو رشد 
خوبی  به ها ستادهو  ها نهادهاز آنجا که . بخشیدی مناسب عملکرد شعب را بهبود ها سیاست

د عالوه بر این اطالعات، شو میپیشنهاد  ،دنید شعب کارا را از شعب ناکارا تفکیک نمانتوان مین
در ... اطالعاتی نظیر نظرات کارشناسان، خبرگان، مدیران شعب، موقعیت تجاری و جغرافیایی و 

  .شعب استفاده شود کاراییتعیین 
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  منابع
  ارزیابی "،)1392(خشکرودی  مصطفی پور  مهدیو  ، جوادپول خزائی ادی؛خانه، ه ی جامیولباهدی؛ ابزری، م

  و معادالت ساختاری و SWOT و  DEAی ها مدلی آموزشی دانشگاه دولتی با استفاده از ها گروهعملکرد       
  ، 10، سال مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، "کاراییهای راهبردی برای ارتقای  ه استراتژیئارا      
 .19-41ص ص، ، بهار)36پیاپی ( 1شماره       

 مؤسسه مطالعات و : تهران، )علمی و کاربردی( وری بهرهو  کارایی گیری اندازهاصول  ،)1379(میبدی، علی امامی

  .ی بازرگانیها پژوهش      
 کل بانک توسعه صادرات  وری بهرهتحلیل "، )1387( مقدسی صغر و میناا لیع ،رستمی انواری ضوان؛ر ،حجازی

  . 39-50ص ص، 1، شماره 1دوره  ،نشریه مدیریت صنعتی، "وری شعب آن ایران ورشد بهره      
 اقتصادی کاراییمقایسه " ،)1387( گیر چمانهو فرشته  اکبر علی میدانی، ناجی محمدحسین؛ بحرینی، زاده حسین

 ،توسعه و دانش فصلنامه، "ها داده پوششی تحلیل ازروش استفاده با ایران در دولتی و خصوصی های بانک      

 . 46- 48صص ،25 شماره      

 : های ایران بخش صنایع بزرگ در استان کاراییای  تحلیل مقایسه"،)1387( هژبرکیانی ادر و کامبیزن ،پورحکیمی

 ،24، شماره 15، سال )پژوهشی-علمی( مجله دانش و توسعه ،"با استفاده از روش تابع مرزی تصادفی      

  . 138-167ص ص      
  وری کل عوامل  ارزیابی تغییرات بهره")1391( اهللا قائمی پور، محمدصادق و ذبیح عوضعلی ادر؛ن ،پورحکیمی

  ای مدیریت ه مجله پژوهش ،"کوئیست های ایران با استفاده از شاخص مالم تولیدی صنایع بزرگ در استان      
  .15، شماره 5، سال عمومی      
 عوامل تولید بانک مسکن با استفاده از  وری بهرهارزیابی "،)1388( دآبا یوسفی حاجیرضا نژاد، منصور و  زراء
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