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  کیدهچ

بـا   ایـران  موضوع اصلی پژوهش حاضر سنجش کارایی مدیریت شعب درجه یک بانـک ملـی  

ثیر أاي اســت. هــدف پــژوهش بررســی تــ هــاي ســه مرحلــه اســتفاده از تحلیــل پوششــی داده

شـعبه طـی    93باشـد. در ایـن مطالعـه، کـارایی      شعب بانـک مـی  متغیرهاي محیطی بر کارایی 

با رویکرد ورودي محور و با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیـاس،   1391و  1390هاي  سال

هـاي   دست آوردن کـارایی از سـه نهـاده مجموعـه سـپرده      هبراي بمورد بررسی قرار گرفت. 

 و زیان براي بررسی استفاده شد ثر، تسهیالت اعطایی و مطالبات معوق و یک ستانده سودؤم

هاي تحقیق  وري شعب با استفاده از شاخص مالم کوئیست محاسبه شد. داده و در نهایت بهره

حـل تحلیـل    افزار لینگو و ایویـوز  آوري و با اسفاده از نرم از طریق گزارش سالیانه بانک جمع

اختالالت آمـاري و مقایسـه   دست آمده بعد از تعدیل عوامل محیطی و  هبا توجه به نتایج بشد. 

ثیر أدهـد کـه متغیرهـاي محیطـی تـ      ها نشان مـی  دست آمده قبل از تعدیل ورودي هبا کارایی ب

دهـد کـه بعـد از تعـدیل      معناداري بر اثربخشی شـعب بانـک دارنـد. نتـایج تحقیـق نشـان مـی       
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از  91واحد کارا افزایش و در سـال   33واحد به  29از  90ها، کارایی واحدها در سال  ورودي

توان نتیجه گرفت که  نتایج این تحقیق می براساسواحد کارا افزایش پیدا کرد.  52واحد به  26

ثیر عوامـل محیطـی و غیـر    أدر بسیاري از موارد عدم اثربخشی مدیران تا حدودي ناشی از ت

به شایستگی فـردي   کاملعملکرد آنان است و نباید اثربخشی عملکرد شعب را قابل کنترل بر 

  آنان ارتباط داد.

 
وري مالم کوئیست، کارایی، مـدل تـابع    ها، شاخص بهره تحلیل پوششی دادهکلیدي:  هاي واژه

  .مرزي تصادفی

  

  مقدمه -1
محسـوب  هاي هـر اقتصـادي    ترین بخش با توجه به اینکه صنعت بانکداري یکی از مهم

شود و بـه عنـوان واسـطه منـابع پـولی در کنـار بـورس و بیمـه از ارکـان اصـلی            می

فعالیـت   هاي اقتصادي، بدین لحاظ با گسترش فعالیت ،شوند بازارهاي مالی شمرده می

شـود.   گیرد و بر اهمیـت آن افـزوده مـی    تري به خود می ها پیوسته ابعاد گسترده بانک

دلیـل عـدم    ه زیـرا بـ  ، میـت بیشـتري برخـوردار اسـت    بانکداري در اقتصاد ایران از اه

مین مـالی  أدار تـ  هـا هسـتند کـه عهـده     توسعه الزم در بازار سرمایه، در عمل این بانک

باشند. به همین دلیـل ارزیـابی کـارایی مـدیریتی شـعب بانـک ملـی در         مدت نیز می بلند

بعـد نحـوه    اقتصاد ایران موضوع این تحقیق قـرار گرفتـه اسـت. ارزیـابی عملکـرد در     

ترین تعریف،  شود. اگر در ساده هاي کارایی بیان می استفاده از منابع در قالب شاخص

نظام ارزیـابی عملکـرد در واقـع میـزان کـارایی      ، نسبت ستاده به داده را کارایی بدانیم

مدیریت در خصوص استفاده بهینه از منابع و امکانـات را مـورد سـنجش     هاي تصمیم

  .]1[ دهد قرار می

هـاي   انـداز در تمـام حیطـه    وري و کارایی به عنوان یک فرهنگ و چشم روزه بهرهام

باشـد. ایـن    کار و زندگی بشر مطرح است و منشـأ پیشـرفت و توسـعه اقتصـادي مـی     

هـا، بهتـرین نتیجـه حاصـل      اي است که با سازماندهی فعالیـت  گونه فرهنگ و دورنما به

د، صــنعت کــرحرکــت  دبایــشــود. یکــی از موضــوعاتی کــه در جهــت ســاماندهی آن 

هـاي محـوري در توسـعه اقتصـادي هـر       که به عنـوان یکـی از فعالیـت    بانکداري است
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و سـاماندهی ایـن صـنعت زمینـه ارتقـا و عملکـرد بهینـه آن را        است کشور تلقی شده 

سازد. بدون شـک هـر فعـالیتی نیازمنـد سـرمایه و منـابع مـالی اسـت، پـس           محقق می

ثیرگذار آنها أباشد. بنابراین به دلیل نقش ت تباري نیز میسسات اعؤها و م نیازمند بانک

  ز اهمیت خواهد بود.یوري آنها حا هاي اقتصادي بررسی عملکرد و بهره در فعالیت

هاي مختلفی کـه بانـک    مطالعات گذشته بر اثربخشی مدیریتی شعب بانک، مشخصه

ي فعالیـت، نـوع   هـا  د ( بـراي مثـال انـدازه شـعبه، سـال     کن ها فعالیت می با آن خصیصه

گذاشـتند کـه    اند. مطالعات گذشته فرض را بر این مـی  کار) را مد نظر قرار نداده و کسب

گیرد تـا شـرایط    ت میأمدیریت نش هاي هاي بانک از تصمیم تفاوت در اثربخشی شعبه

محیطی خاص. درحقیقت شـعب بانـک، مشخصـات مختلفـی دارنـد. از ایـن رو محـیط        

داده کمتـري در حفـظ سـود     تواند نیازمنـد درون  میعملکردي خوب یا خوش شانسی 

امکـان دارد نادیـده گـرفتن شـرایط بـه بـرآورد متعصـبانه        همچنـین  داده باشد.  برون

عالوه احتمـال دارد برخـی    هاثربخشی و انحراف در کاربردهاي سیاست منجر شود. ب

در  براي امتیاز عملکردي پایین از مدیران خوب، بدون تعدیل مشخصات شعب مختلف

که مدیران ضعیف براي  حالی نتیجه عواملی غیر از کنترل مدیریتی مجازات شوند؛ در

عملکرد در شرایط مطلـوب مـورد تشـویق قـرار گیرنـد. از ایـن رو، نقـش اصـلی ایـن          

بندي شعب درجـه یـک بانـک ملـی بـا اسـتفاده از مـدل         مطالعه، بررسی کارایی و رتبه

در نظـر گـرفتن متغیرهـاي محیطـی و نـویز      اي بـا   هاي سه مرحله تحلیل پوششی داده

نـد تـا علـل واقعـی اثربخشـی      کنتوانند به شعب بانک کمک  ها می باشد. یافته آماري می

ضعیف عملکردي را درك نمایند و مطابق با آن اصالحاتی را صورت بخشند. در عین 

 تواند توضیحاتی براي دالیل اینکـه چـرا   وري مالم کوئیست نیز می حال، شاخص بهره

هـاي زمـانی    وري را در دوره شعب عملکرد خـوبی ندارنـد و روشـی کـه بتـوان بهـره      

هـا   اي از روش تواند مجموعـه  د. بنابراین مطالعه حاضر میکنمختلف بهبود داد؛ فراهم 

بـه   کـه هاي بانـک ارائـه نمایـد     ثر جهت سنجش اثربخشی مدیریتی شعبهؤرا به طور م

هـاي خـود    کردي حقیقی شـعبه اثربخشی عملمدیریت نیز یک مرجعی را براي ارزیابی 

  ].2[ بخشد می
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هـا،   هاي موجود، به دلیل مزیت مدل ناپارامتریک تحلیـل پوششـی داده   از بین روش

از ایـن تکنیـک   ، هاي پارامتریک و ناپارامتریک براي سنجش کارایی نسبت به سایر مدل

  ].3[ شود استفاده می

  

  وري ی، اثربخشی و بهرهیکارا -2
ی نسـبت  یشـود. کـارا   وري اشـتباه مـی   با واژه اثربخشی و بهره ی معموالًیکارامفهوم 

بازده واقعی به دست آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده (مورد انتظار) اسـت یـا   
  شود به مقداري کاري که باید انجام شود. در واقع نسبت مقدار کاري که انجام می

بـه بیـان    ،به اهـداف تعیـین شـده اسـت    اثربخشی عبارت از درجه و میزان رسیدن 
هاي انجام شده نتایج مورد نظـر   دهد که تا چه میزان از تالش دیگر اثربخشی نشان می

وري از منابع براي نیل به نتـایج، مربـوط    دهد. در حالی که نحوه استفاده و بهره را می
ت انسـان  ن رضایکردشود. در واقع اثربخشی مرتبط با عملکرد و فراهم  ی مییبه کارا

بـرداري صـحیح از منـابع اسـت.      ی مـرتبط بـا بهـره   یهاي انجام شـده و کـارا   از تالش
  .  ]4[ می دارد ولی اثربخشی جنبه کیفیی جنبه ّکیشود که کارا مالحظه می

شـود کـه اثربخشـی و کـارایی      وري مـوقعی حاصـل مـی    باید توجه داشت که بهره
 توان گفت:  سازمان وجود داشته باشند. بدین ترتیب می

  
 ی (اجراي درست کارها).یوري= اثربخشی (اجراي کارهاي درست) + کارا بهره

  

  گیري کارایی هاي مختلف اندازه روش-3
عنـوان مـالك    هبراي تعیین میزان عدم کـارایی یـک بنگـاه، بایـد از یـک اسـتانداردي بـ       

رامتري د. به طور کلی امروزه بـراي ارزیـابی کـارایی دو روش پـا    کرمقایسه استفاده 
 . ]5[ گیرند ریزي خطی) مورد استفاده قرار می سنجی) و ناپارامتري (برنامه (اقتصاد

  

  روش پارامتري -4
دسـت آورده   ههاي پارامتري مرز کـارا بـا اسـتفاده از مفهـوم تـابع تولیـد بـ        در روش

هـا   تابعی است که بیشترین خروجـی ممکـن را از ترکیـب ورودي   ، شود. تابع تولید می
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,و ورودي را بـا   Qکند، بنابراین اگر مقدار خروجی را بـا   فراهم می , نشـان   …
  توان به صورت زیر در نظر گرفت: تابع تولید را می، دهیم
 

)1(  Q = f(x , x , … , x )								    
  

شود، بـه   ها به طور کامل استفاده می در تابع تولید فرض بر این است که از ورودي
تـوان بـا اسـتفاده از ترکیـب عوامـل       حـداکثر خروجـی اسـت کـه مـی      Qعبـارت دیگـر   

, , . در ایـن روش عملکـرد هـر واحـد نسـبت بـه یـک معادلـه         ]6[ دکـر تولید  …
تـوان بـه    هاي پارامتري مـی  ترین روش شود. از مهم رگرسیون بهینه شده مشخص می

  د:کرهاي ذیل اشاره  روش
 روش تولید تابع مرزي قطعی  - 1
 تولید تابع مرزي قطعی آماريروش  - 2
 ].7[روش تولید تابع مرزي تصادفی  - 3
 

  روش ناپارامتري -5
در این رویکرد . دنهاي ناپارامتري نیازي به برآورد تابع تولید ندار دسته دوم یا روش

هاي داخل آن  گیرنده را با بهترین عملکرد بالفعل بنگاه عملکرد یک بنگاه یا واحد تصمیم
  د. نکن صنعت بررسی می

  هاي ناپارامتري عبارتند از: ترین روش مهم
 ها روش تحلیل پوششی داده - 1
 هاي اصلی لفهؤروش تحلیل م - 2
 روش تاکسونومی عددي  - 3
 

 هاي پارامتري و ناپارامتري مقایسه مدل  1جدول 
 DEAها  تحلیل پوششی داده SFA تحلیل مرزي تصادفی   

  سازگاري
بدین معنا که تابع مرزي را تعیین کرده و بر اساس آن باشند،  هر دو روش تحلیل مرزي کارایی می

  کنند. کارایی را برآورد می

  روش ناپارامتري  روش پارامتري  ویژگی

گیري  اندازه

  کارایی

هـاي مقیـاس، کـارایی مقیـاس،      کارایی فنی، کشـش 
هــاي تخصیصــی، تغییــر فنــاوري و تغییــر  کــارایی

  وري کل عوامل بهره

ــی،  ــارایی فن ــش ک ــاس،کش ــاي مقی ــارایی  ه ک
هاي تخصیصی، کـارایی تـراکم،    مقیاس، کارایی

  وري کل عوامل تغییر فناوري و تغییر بهره
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 DEAها  تحلیل پوششی داده SFA تحلیل مرزي تصادفی   

  نقاط قوت

نبود فرض کارا بودن تمـامی بنگـاه در ابتـدا بـه      -

 ساکن
هــاي آمــاري نظیــر  ایجــاد ســازگاري بــا اخــتالل -

ــایر   ــانس و س ــوا، ش ــادفی آب و ه ــاي تص متغیره

 گیري خطا دازهعوامل خارج از کنترل بنگاه و ان
 عدم نیاز به اطالعات قیمتی -
 امکان انجام آزمون فرضیه -
هاي فنی به جـاي میـانگین    برآورد بهترین کارایی -

  هاي فنی بنگاه کارایی

نبود فرض کارا بودن تمـامی بنگـاه در ابتـدا     -

 به ساکن
گیـري کـارایی در    قابل استفاده بـراي انـدازه   -

 حالت چند نهاده و چند ستانده
 عدم نیاز به وجود اطالعات قیمتی -
عدم نیاز به در نظر گرفتن نوع تابع و توزیـع   -

 خاص
امکان مقایسه با کـارایی نسـبی در صـورت     -

  کوچک بودن اندازه نمونه

  نقاط ضعف

 ضرورت در نظر گرفتن فرم تابعی و نوع توزیع -
هاي بزرگ بـراي اجتنـاب    کارگیري نمونه الزام به -

 درجه آزاديهاي  از کمبود
حساس بـودن نـوع توزیـع در نظـر گرفتـه شـده       -

  هاي کارایی نسبت به تعیین رتبه

نبود تطبیق و سازگاري با اخـتالالت آمـاري    -
  نظیر اندازه

 عدم امکان انجام آزمون فرضیه -
امکان تغییر کارایی در صورت اضافه شـدن   -

  گیري جدید واحد تصمیم

 
  ) SFA( روش تابع مرزي تصادفی -6

)، دو روش DEA( هـا  داده تحلیل پوششـی  ) و روشSFA( روش تحلیل مرزي تصادفی
دست آوردن منحنی هم مقداري تولید و یا توابع مرزي مورد نیاز در ه متفاوت براي ب

ریـزي خطـی    هـا از برنامـه   باشـند. روش تحلیـل پوششـی داده    گیري کارایی مـی  اندازه
سـنجی   هـاي اقتصـاد   مرزي تصادفی از مـدل در حالی که روش تحلیل ، کند استفاده می
  نماید. استفاده می

) 1957( فـارل ، ی که تابع مـرزي هیچگـاه در عمـل قابـل دسـترس نیسـت      یجا از آن
  ها ) تخمین زده شود. د تابع مرزي به وسیله اطالعات نمونه (بنگاهکرپیشنهاد 

نـوان حـداکثر   شود که تابع تولید مرزي (یا به اختصار تابع تولید) به ع یادآوري می
کـه   اشود، بدین معن ممکن محصول قابل تولید از یک مجموعه عوامل تولید تعریف می

  د.شوبه عنوان تابع مرزي یا حدي مطرح می
  باشد: ساختار اساسی مدل تابع تولید مرزي تصادفی به صورت زیر می

  

)2(  Y = 	 β∙X	+ V	– U																																																																						  
  

  به طوري که:
  

V	 ∼ N(0	, Q ) 



 و همکاران محمدتقی تقوي فرد   _____________________________   ...سنجش کارایی مدیریت شعب بانک با 

57 

,U =/U/	              U	 ∼ N(0	, Q )  
  
  طوري که: به
  

 X  Y  U  V  
  جزء اخالل (تصادفی)  عدم کارایی آثار  محصول بنگاه  ها بردار نهاده  بردار پارامترها

  
V)تفاضل دو عبارت  − U)  نا متقارن و غیر نرمال است که درجه غیر متقارن بودن

λآن بستگی به مقدار  = 	QU Qv⁄ که  دارد. در صورتیλ	 = تـابع رگرسـیون   ، باشد 0
  شود. معمولی با توزیع نرمال جمله اخالل تبدیل می

بستگی دارد کـه   Vو  Uانحراف نقاط مشاهده شده از تابع تولید مرزي به دو بخش 
  باشند. عدم کارایی می Uجمله اخالل و  Vاز نظر ماهیت با یکدیگر متفاوت هستند. 

تابع اخیر شماي کلی توابـع مـرزي تصـادفی بـوده و ایـن روش بـه تحلیـل مـرزي         
این اسـت کـه ایـن دو     Vو  Uباشد. منطق اقتصادي تفکیک  ) موسوم میSFAتصادفی (

  .]6[دارند و خواص متفاوت  جمله اخالل تصادفی، قابل تقکیک
  

  ) DEA(  ها روش تحلیل پوششی داده -7
ن ااهمیت آن در ارزیابی عملکرد همواره مورد توجه محققـ  دلیلگیري کارایی به  اندازه
هـا   استفاده از تحلیـل پوششـی داده  ، گیري کارایی است. یکی از ابزار اندازه گرفتهقرار 

  باشد.  می
یـک   DEA: ]8[ اند ها را چنین تعریف کرده پوششی دادهچارنز، کوپر و رودز تحلیل 

 DEA ) است.DMUگیرنده ( ریزي ریاضی براي ارزیابی واحدهاي تصمیم روش برنامه
که توسط چارنز و همکاران پیشنهاد شده است و به وسیله بنکـر و همکـاران توسـعه    

اسـت. اغلـب   هاي تصمیم گیـري   داده شده است، رویکردي براي ارزیابی کارایی واحد
ی) شود که عوامل خروجـی و ورودي از نـوع اصـلی (کمـ     فرض می DEAدر ارزیابی 

هستند. اما در بسیاري از کاربردهـاي دنیـاي واقعـی، در نظـر گـرفتن عوامـل ترتیبـی        
در  ].9[ حایز اهمیت استDEA گیري در مورد عملکرد یک  (کیفی) نیز در زمان تصمیم

اي،  هـاي زنجیـره   شـعب بانـک، شـعب فروشـگاه    ها شامل  DMUکاربردهاي مدیریتی 
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گیرنـده گفتـه    باشد و به این جهت به آن واحد تصمیم ها و غیره می مدارس، بیمارستان
گیـري، آزادي مـدیریتی دارنـد و     اي در تصمیم شود که مدیران آن واحدها تا اندازه می
  ].10[ بگیرندمنابع در اختیارشان تصمیم کارگیري  توانند در مورد چگونگی به می

ها نیاز به هیچ گونـه فـرض یـا فـرم ریاضـی خـاص        در روش تحلیل پوششی داده
ها، کارایی نسبی است و  دست آمده در روش تحلیل پوششی دادهه باشد. کارایی ب نمی

هـر   از ایـن رو شـود.   ترکیب محدبی از واحدهاي کارا ایجـاد مـی   وسیله بهمرز کارایی 
ق قرار داشته باشد، کارا است و در غیر این صورت، گیري که بر مرز فو واحد تصمیم

هـا و   ناکارا خواهد بود و جهت کارا کـردن یـک واحـد ناکـارا بایـد تغییراتـی در نهـاده       
  .]11[ هاي آن واحد صورت گیرد اندهست

ــه    ــت ب ــادر اس ــه ق ــارایی ک ــار ک ــک معی ــابی ی ــدهاي    ارزی ــه واح ــی هم ــور منطق ط
هاسـت.   اهـداف اصـلی تحلیـل پوششـی داده    بنـدي کنـد، یکـی از     گیري را رتبـه  تصمیم

ــل پوششــی داده     ــارایی در تحلی ــاي ک ــتر معیاره ــدهاي     بیش ــا، فاصــله بــین واح ه
زننـد. بـا ایـن     گیري را تا یک مرز کارا به عنوان کارایی نسبی آنان تخمـین مـی   تصمیم

وجود، بر اساس تجربه ثابت شده است که اگر تعداد زیادي از واحـدها بـه طـور کـارا     
بنـدي شـوند، در نتیجـه بـین آنهـا تفـاوتی وجـود نخواهـد          یـازي یکسـان) طبقـه   (با امت

هـا و   خصوص زمانی مهم است که تعدادي از واحدها بـه ورودي  داشت. این مشکل به
هــاي کـوچکی وابســته باشـند. همچنــین بـه خــاطر داشـته باشــید کـه تعــداد       خروجـی 

از واحـدهاي کارآمـد    هاي برگشت به مقیاس متغیـر معمـوالً   واحدهاي کارآمد در مدل
  ].  12[ در مدل برگشت به مقیاس ثابت بیشتر است

  

  مقایسه روش پارامتري و ناپارامتري -8
ف اند و نقاط قوت و ضـع  با یکدیگر مقایسه شده SFAو  DEAدر جدول زیر دو روش 

  ].13[ هر یک به تفکیک آورده شده است
  

  وري مفهوم بهره -9
دهـد.   است که رابطه ستانده با نهاده را نشان مـی  وري معیاري بهره، از نظر اقتصادي

  گیرد. تفاوتی ندارد که این رابطه چه سطوحی از کارکردهاي اقتصادي را در بر می
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خدمات تولید شده ، وري به نوعی ارتباط میان مقدار کاالها طور کلی مفاهیم بهرهه ب
د کـه  کنـ  بیـان مـی   و مقدار منابع مصرف شده در جریان تولید این کاالها و خدمات را

  ].14[ می و قابل اندازه گیري استوابط ّکاین ر
  

  کوئیست)  ( شاخص مالم وري کل عوامل شاخص بهره -9-1
وري بر  وري یکی از مفاهیم مطالعه عملکرد در طی زمان می باشد. شاخص بهره بهره

اشاره بـه مقایسـه کـارایی یـک بنگـاه در دو       اًباشد که عموم ی مییمبناي مقایسه دوتا
  .کندزمان مختلف می

و روش تحلیـل   1(تـابع مسـافت)   وري، از شـاخص مـالم کوئیسـت    در محاسبه بهره
وري  ده است. شاخص مالم کوئیسـت، تفکیـک بهـره   شاستفاده  )DEAها( پوششی داده

کارایی میسر ساخته یعنی تغییرات تکنولوژیکی و تغییرات ، کل را به دو جزء عمده آن
 )DMU( سـاز  وري در سطح بنگاه یا واحد تصمیم گیري رشد بهره است. همچنین اندازه

  .]15[ امکانپذیر شده است، باشد دید مینسبت ج بهکه یک حوزه تحقیقاتی 
به بیان دیگر توابع مسافت عوامل تولید در شاخص مالم کوئیست معکـوس مقـادیر   

  کارایی مورد نظر فارل است:
  

)3(   M (q , x , q , x ) 	= 	 ,
( , ) 	.		 ,

( , ) 								  
  

)4( 

M (q , x , q , x ) = 	
D (q , x )
D (q , x )	

D (q , x )
D (q , x )	 .

D (q , x )
D (q , x ) 	

= 	E × 	T 																																																																				 
یعنـی انتقـال تـابع    فنـاوري؛  تغییـرات   Tتغییر کارایی فنـی و   E	که  به طوري

  یعنی:؛ دکن گیري می را اندازه t+1و   tمرزي بین دوره
  

)5(  M (q , x , q , x ) 	= 	تغییرات	کارایی	فنی ×  									تغییرات	فناوري
  

سازي عوامل تولید، کمتـر از   چه میزان شاخص مالم کوئیست بر مبناي حداقل چنان
بـه  ، تـر از یـک باشـد    کـه اگـر بـزرگ    یک باشد، بر بهبود عملکرد داللت دارد. در حالی
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د. از طـرف دیگـر، اگـر بـر مبنـاي حداکثرسـازي       کن کاهش عملکرد در زمان اشاره می
محصول، مقدار شاخص مالم کوئیست یا هر یک از اجزاي آن کمتر از واحد شـود، بـه   

کـه اگـر مقـدار شـاخص مـذکور       باشـد، در حـالی   دن عملکرد بنگـاه مـی  معنی بدتر ش
  دهنده بهبود عملکرد آن بنگاه خواهد بود. تر از یک باشد، نشان بزرگ

به طـوري کـه در    ،دشدیگر خود نیز تفکیک  يوري کل به اجزا بهره 1994در سال 
بطـه زیـر   اسـاس را   وري کل و اجزاي آن را به تفکیـک و بـر   توان بهره حال حاضر می

  د:کرمحاسبه 
  

)6  (  TFPCH2 		 = 	PECH3 × 	TECHCh4 × 	SECH5																																																					  
  

تغییـرات کـارایی مـدیریت = تغییـرات     × تغییـر کـارایی مقیـاس    ×  فنـاوري تغییرات 
 وري کل بهره
 
  شناسی پژوهش روش -10

هدف، توصیفی، بر اساس زمان گردآوري این پژوهش ازلحاظ نوع، کاربردي و از نظر 
. جامعه مورد بررسی در ی استها از نوع کم ها از نوع مقطعی و از نظر ماهیت داده داده

باشد که شامل  این پژوهش مدیران شعب درجه یک بانک ملی در سطح شهر تهران می
و  ضرورت دارد متغیرهـاي ورودي  ها شعبه است. براي تعیین میزان کارایی بانک 93

خروجی را تعیین کنیم که در ایـن پـژوهش انتخـاب متغیرهـاي ورودي و خروجـی از      
هاي مهم در بانک و سپس با نظر دو نفر از کارشناسان ارشـد   طریق بررسی شاخص

بانک ملی به همراه نظرات اساتید صاحبنظر متغیرهاي ورودي و خروجی تحقیق مورد 
هاي دیـداري، غیـر    (شامل سپرده ثرؤهاي م ده است که مجموع سپردهشنظر مشخص 

باشـد)، مطالبـات و تسـهیالت اعطـایی بـه عنـوان        دار مـی  هـاي مـدت   دیداري و سپرده
  .اند متغیرهاي ورودي و سود و زیان به عنوان متغیر خروجی انتخاب شده

  

  مدل تحقیق -11
گیـرد.   فراید و همکـاران را در اختیـار مـی    DEAاي  پژوهش حاضر رویکرد سه مرحله

هـاي بانـک نمونـه     محیطی و اختالل آماري بر شـعبه  آثارثیر أسري تعدیالتی بر تیک 
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ها را بسـنجد. در ایـن پـژوهش بـه      گیرد تا اثربخشی مدیریتی حقیقی شعبه صورت می
باشد از روش تحلیل پوششی  دلیل اینکه هدف، سنجش کارایی مدیریت شعب بانک می

هـا تـا حـد بیشـتري      ت بـه دیگـر روش  شود که نسب اي استفاده می هاي سه مرحله داده
  باشد. کننده اثربخشی مدیریتی می منعکس

  

 اي هاي سه مرحله روش تحلیل پوششی داده -12
دسـت  ه ها را ب هاي انتخاب شده کارایی شعبه با استفاده از ورودي و خروجی آغازدر 
 ثیرات مختلـف محیطـی و اخـتالالت آمـاري کـه     أآوریم و در مرحله دوم به دلیل تـ  می

هـاي مرحلـه اول را بـا     نیاز اسـت ورودي ، ثیر بگذاردأممکن است بر اثربخشی تولید ت
تعدیل کرد تا عوامل غیر قابـل کنتـرل را تعـدیل کنـد کـه در ایـن        SFAاستفاده از مدل 

)، مسـاحت  CPI( مرحله با استفاده از چهار شاخص نـرخ رشـد اقتصـادي، نـرخ تـورم     
کنیم و در مرحله سوم این  انتخابی را تعدیل میهاي  شعب، سال عملکرد شعب ورودي

هاي تعدیل شده که از روش  روش، الزم است کارایی مدیریت را با استفاده از ورودي
ه بـ نیـز  دسـت بیـاوریم. در نهایـت    ه هاي مرحله اول بـ  آید و خروجی دست میه دوم ب

اخص هاي مقطعی براي سـنجش اثربخشـی نیـاز اسـت کـه از شـ       دلیل استفاده از داده
  وري مالم کوئیست استفاده شود.  بهره

کنـیم.   ورودي محور محاسبه می BCCمدل  کارایی فنی را با استفاده ازمرحله اول:
DEA  یک مرحله اي برايDMU K توان به صورت زیر نوشت: ام را می  
  
  

)7(   Min	θ − 	ε(∑ S + S )						  

s. t:	 λ X + S = 	 θ x ,			i = 1 … m, 

λ Y − S = 	Y ,			r = 1 … s, 

λ = 1,			j = 1 … n, 

, , ≥  و0
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هاي اصـلی ادغـام و    متغیرهاي کمکی در مرحله نخست مطابق ورودي مرحله دوم:
فرض بر  ،به عنوان یک مدل ورودي محور تنظیم شود DEAند. اگر مدل شو تعدیل می

هستند و همان سطح فنـی  رو ه ب این است که هر دو شرکت با همان سرحد تولیدي رو
هـاي   هـا بـه دلیـل تفـاوت در تکنیـک      را در تولید دارند، بنابراین عـدم اثربخشـی بانـک   

سایر عواملی کـه بـر اثربخشـی تولیـد      مدیریتی و تخصیص منابع هستند. به هر جهت
گذارند نیازمند چنین عناصر غیر قابل کنترلی همانند نوسـان اقتصـادي،    ثیر میأبانک ت

ثیرات مختلف محیطـی و اخـتالل آمـاري    أبنابراین ت ی و تصادفات هستند.بالیاي طبیع
تـوان تحلیـل رگرسـیون     می ثیر بگذارد. در این مرحلهأممکن است بر اثربخشی تولید ت

را با رویکرد سرحدي احتمالی به انجام رساند تـا عوامـل غیـر قابـل کنتـرل را تعـدیل       
 SFA 6غیر مسـتقل در مـدل رگرسـیون   مت Sها ارقام،  د؛ یعنی متغیر کمکی وروديکر

عناصـر متغیرهـاي محیطـی قابـل      SFAاست. متغیرهاي مسـتقل در مـدل رگرسـیون    
t  ،Zمشاهده  = 	Z 	 … 	Z   .هسـتندN     مـدل جداگانـه رگرسـیونSFA   را  2در مرحلـه

  د:کرتوان به صورت زیر بیان  می
  

)8(  S = 	 f (Z ; β ) + 	v 	+ μ ,						n = 1 … N; 				i = 1 … I																								  
  
N  شرکت وI که  ورودي وجود دارندf (Z ; β مقدار قابل قبول متغیر کمبـود کـه    (

v)بردار پارامتر عامل محیطی جهت برآورد است؛ خطـاي مرکـب    βقطعی؛  + 	μ ) ،
vمستقل از هم هستند؛  μو  vباقیمانده است؛  	~	N	(0,σ و  اختالل آماري است (

μ ~	N	(μ , σ ) >   به عدم کارایی مدیریتی اشاره دارد. 0
، متغیر ورودي هر شعبه با همان شـرایط محیطـی و اخـتالل    SFAبا توجه به نتایج 

  توان به صورت زیر نوشت: اند. تعدیل معادله را می آماري به تعدیل درآمده
  

)9(  X 	= 	x 	+ max 	 Z β − Z β + [max {v } 	−	v ]							  
n= 1 … , N				i = 1 … I 

  
است. اولین عبارت داخـل براکـت،    Xمقدار تعدیلی کمیت ورودي مشاهده شده  Xکه 

دهـد. دومـین    ها به یک وضعیت محـیط عملکـردي مشـترك را نشـان مـی      تعدیل همه شعبه
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کـه عوامـل    زمـانی ها در شرایط یکسان است.  عبارت جهت تعدیل اختالل آماري همه شعبه
  دهد. ناکارایی مدیریتی، آخرین عامل را شکل می محیطی و اختالل آماري یکسان هستند؛

معمـولی بـا ورودي    DEAبـا   دوبـاره هاي مورد نظر  اثربخشی شعبه مرحله سوم:
در مرحله دوم و خروجی مرحله نخست، مورد سنجش قرار گرفتـه اسـت.    Xتعدیلی 

که عوامل محیطی و اختالل آمـاري از   زمانینتیجه یک عامل مدیریتی صرف است که 
 DEAبنابراین اثربخشـی بـه دسـت آمـده در مرحلـه سـوم        شود. بین رفتند؛ پدیدار می

  کننده اثربخشی مدیریتی است. اصالحی، تا حد بیشتري منعکس
هـا   DMUهاي مقطعی جهت سنجش اثربخشـی نسـبی    در تحلیل اثربخشی باال، داده

توانند اثربخشـی ایسـتا در نقطـه زمـانی واحـد را       تنها می ها اند. داده به کار گرفته شده
اي از  مورد تحلیل قرار دهند. بنابراین مطالعه حاضر جهت مقایسه اثربخشی چند دوره

د تا اثربخشی عملکردي و کن ) استفاده میMalmquist )MPIوري  رویکرد شاخص بهره
  را مورد تحلیل قرار دهد.هاي بانک طی یک یا دو دوره سالیانه  وري شعبه تغییر بهره

( تحــت فــرض بــازده بــه  MPIاز  TFPو  TEC ،TCســنجش  بــرايمطالعــه حاضــر 
  د که به صورت زیر است:کن مقیاس ثابت) تعریفی توسط فیر و همکارانش استفاده می

  
)10(    

MPI 	(x , y , x , y ) = 	
D (x , y |CRS)

D (x , y |CRS) 	× 	
D (x , y |CRS)

D (x , y |CRS) 								 

  
MPIدر معادله باال در صورتی که  	> وري،  دهنده رونـد پیشـرفت بهـره    نشان 1

MPI 	= MPIوري و در صـــورتی کـــه  دهنـــده ثبـــات در بهـــره نشـــان 1 	< 1 
   باشد. وري می دهنده روند کاهش بهره نشان

بنابراین ، با توجه به اینکه در این تحقیق نظر داریم فقط کارایی فنی را محاسبه کنیم
   شود: تعریف کارایی فنی به صورت زیر بیان می

  
  عالوه هب
  

)11(   TEC	 = 	 	 ,
	( , ) 								 
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  بنابراین:
TEC > TECاشـاره دارد،   TEبر پیشرفت در  1 = اشـاره   TEبـر عـدم تغییـر در     1

  و دارد
TEC <   اشاره دارد. TEبر کاهش در 1

(تغییرات کارایی مقیاس  دکرتجزیه  SECو  PTECتوان به  را می TECدر عین حال، 
  شود: و تغییرات کارایی مدیریت) که به صورت زیر تعریف می

TEC = PTEC × SEC  
  که
  

)12(   PTEC	 = 	 	 ,
	( , ) 																										 

  

)13(  SEC	 = 	 	 , 	 ,
	( , ) 	( , ) 																					 

   
SECکه  زمانی > به بازده به مقیاس ثابـت   t+1، دوره t، است در مقایسه با دوره 1

SECکـه   زمـانی تر است.  به مقیاس تولید بهینه نزدیک DMUتر است؛ یعنی  نزدیک < 1 
 DMU، از بازده به مقیاس ثابت فاصله دارد؛ یعنی tدر مقایسه با دوره  t+1است دوره 

  ].16[ اس تولید بهینه فاصله زیادي دارداز مقی
  

  هاي پژوهش یافته-13
هـا   پوششـی داده  تحلیـل  ناپارامتریک روش از استفاده با تا است صدد در پژوهش این

مرحلـه اول مـدل بـا یـک      .دکن تحلیل و محاسبه بانک مورد نظر را شعب کارایی میزان
ثر، تسهیالت ؤهاي م (نهاده) مجموع سپرده ورودي 3خروجی (ستاده) سود و زیان و 

  اعطایی و مطالبات معوق در نظر گرفته شده است.
  

  مرحله اول
نسـبت بـه    هاي تعیین شده، با فـرض بـازدهی متغیـر    با استفاده از ورودي و خروجی
نتایج . دهیم انجام می Lingoافزار ها را با استفاده از نرم مقیاس مدل تحلیل پوششی داده

  نشان داده شده است. 91براي سال  3و جدول  90براي سال  2 جدولمربوط در 
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  1390ورودي محور سال BCC مرحله اول مدل  2جدول 

درصد 
 تجمعی

 کارایی  فراوانی درصد
درصد 
  تجمعی

 کارایی فراوانی درصد

42/9 2/2 2 [0/5-0/55) 1/1 1/1 1 [0  -  0/05) 

51/5 8/6 8 [0/55-0/6) 1/1 0 0 [0/05-0/1) 

55/8 4/3 4 [0/6-0/65) 4/3 3/2 3 [0/1 -0/15) 

62/2 6/4 6 [0/65-0/7) 5/4 1/1 1 [0/15-0/2) 

65/4 3/2 3 [0/7-0/75) 8/6 3/2 3 [0/2-0/25) 

67/7 2/3 2 [0/75-0/8) 12/9 4/3 4 [0/25-0/3) 

68/8 1/1 1 [0/8-0/85) 20/4 7/5 7 [0/3-0/35) 

68/8 0 0 [0/85-0/9) 31/1 10/7 10 [0/35-0/4) 

68/8 0 0 [0/9-0/95) 37/5 6/4 6 [0/4-0/45) 

100 31/2 29 [0/95 - 1) 40/7 3/2 3 [0/45 -0/5) 

  

درصد شعب کارایی  40,7؛ 90نظر در سال  شود شعب مورد چه مالحضه می   نچنا
درصد شـعب   31,1و در نهایت  0,75تا  0,5درصد شعب کارایی بین  28؛ 0,5کمتر از 
شود کمتر از نیمـی از شـعب کـارایی     برابر یک دارند. بدین ترتیب مالحضه میکارایی 
  دارند. 0,5و بیش از نیمی از شعب کارایی باالي  0,5کمتر از 

  

  1391دي محور سال وورBCC مرحله اول مدل   3جدول

 کارایی فراوانی  درصد درصد تجمعی کارایی  فراوانی درصد درصد تجمعی

53/8 3/2 3 [0/5-0/55) 0 0 0 [0  - 0/05) 

56 2/2 2 [0/55-0/6) 1/1 1/1 1 [0/05-0/1) 

60/3 4/3 4 [0/6-0/65) 2/2 1/1 1 [0/1-0/15) 

60/3 0 0 [0/65-0/7) 6/5 4/3 4 [0/15-0/2) 

61/4 1/1 1 [0/7-0/75) 11/9 5/4 5 [0/2-0/25) 

62/5 1/1 1 [0/75-0/8) 19/4 7/5 7 [0/25-0/3) 

70 7/5 7 [0/8-0/85) 24/8 5/4 5 [0/3-0/35) 

71/1 1/1 1 [0/85-0/9) 36/6 11/8 11 [0/35-0/4) 

72/2 1/1 1 [0/9-0/95) 45/2 8/6 8 [0/4-0/45) 

100 27/8 26 [0/95  - 1) 50/6 5/4 5 [0/45-0/5) 
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درصد شعب کـارایی   50,6؛ 91نظر در سال  شود شعب مورد چه مالحضه می نچنا
درصـد   27,8و در نهایـت   0,75تـا   0,5کـارایی بـین    درصد شـعب  21,6؛ 0,5کمتر از 

نیمـی از شـعب    شود که تقریبـًا  شعب کارایی برابر یک دارند. بدین ترتیب مالحضه می
  دارند. 0,5و نیمی از شعب کارایی باالتر از  0,5کارایی کمتر از 

  
  مرحله دوم

کـارایی  گیـري   هاي پارامتریـک انـدازه   مدل تابع مرزي تصادفی یکی از انواع روش
 BCCهـا مـدل    باشد. در مرحله اول بـا اسـتفاده از روش تحلیـل پوششـی داده     می

بعضـی از  . هاي بانک مـورد نظـر را محاسـبه کـردیم     ورودي محور کارایی شعبه
جـایی کـه در یـک محـیط پویـا و       ها کارا و بعضی دیگر ناکارا بودنـد. از آن  شعبه

قابـل کنتـرل زیـادي در محـیط     دائم در حال تغییر قـرار داریـم و متغیرهـاي غیـر     
نیاز دانستیم تـا از ایـن مـدل    ، گذارند ثیر میأها ت وجود دارد که بر اثربخشی بانک

براي از بین بردن عناصر غیر قابـل کنترلـی کـه خـارج از کنتـرل مـدیریت شـعب        
استفاده کنیم. از بین عناصر غیـر قابـل کنتـرل زیـادي کـه وجـود       ، بانک می باشد

چهـار  ، هیچ دخالتی در تغییر و انتخاب ایـن متغیرهـا ندارنـد   دارد و مدیران شعب 
هاي عملکرد شـعب را   متغیر نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادي، مساحت شعب و سال

 SFAتـا بـا اسـتفاده از مـدل      هسـتیم  آن انتخاب کردیم. بنابراین در این مرحله بر
طـی و  متغیرهـاي محی  آثـار بـه عبـارتی   ، متغیرهاي ورودي بانـک را تعـدیل کنـیم   

اختالالت آماري را از بین ببریم تـا بتـوانیم در مرحلـه بعـد بـدون دخالـت عوامـل        
  محیطی و غیر قابل کنترل کارایی را محاسبه کنیم.

  
  هاي پژوهش قبل و بعد از تعدیل میانگین ورودي  4 جدول

  
  مطالبات معوق تسهیالت اعطایی سپرده موثر

90 
 161/446- 163/388- 648/394 قبل از تعدیل
 118/408 2/974 162/929- بعد از تعدیل

91 
 124/583- 146/681- 873/564 قبل از تعدیل
 116/767- 152/134- 879/651 بعد از تعدیل
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  مرحله سوم
 3بـا یـک خروجـی (سـود و زیـان) و       در مرحله سوم مثل مرحله اول مـدل را 

معـوق) حـل   ثر، تسـهیالت اعطـایی و مطالبـات    ؤهاي م (مجموع سپرده ورودي
هاي مرحله اول را با اسـتفاده   با این تفاوت که در این مرحله ورودي، کنیم می

گیـریم و   تعدیل کردیم و همان خروجی مرحله اول را در نظر مـی  SFAاز مدل 
  کنیم. مدل را حل می

  
  1390دي محور سال وورBCC  مرحله سوم مدل  5 جدول

 درصد درصد تجمعی کارایی فراوانی درصد  درصد تجمعی
فراوان

 ي
 کارایی

16/2 1/1 1 [0/5-0/55) 0 0 0 [0-0/05) 

16/2 0 0 [0/55-0/6) 0 0 0 [0/05-0/1) 

17/3 1/1 1 [0/6-0/65) 0 0 0 [0/1-0/15) 

17/3 0 0 [0/65-0/7) 0 0 0 [0/15-0/2) 

17/3 0 0 [0/7-0/75) 1/1 1/1 1 [0/2-0/25) 

18/4 1/1 1 [0/75-0/8) 4/3 3/2 3 [0/25-0/3) 

22/7 4/3 4 [0/8-0/85) 7/5 3/2 3 [0/3-0/35) 

23/8 1/1 1 [0/85-0/9) 11/8 4/3 4 [0/35-0/4) 

24/9 1/1 1 [0/9-0/95) 14 2/2 2 [0/4-0/45) 

100 75/1 70 [0/95 - 1) 15/1 1/1 1 [0/45-0/5) 

  
درصـد شـعب    15٫1؛ 90نظـر در سـال    ه می شود شعب مـورد ظچه مالح نناچ

 و در نهایـت تقریبـاً   0,95تا  0,5درصد شعب کارایی بین  9,8؛ 0,5از کارایی کمتر 
بعـد از  کـه  شود  درصد شعب کارایی برابر یک دارند. بدین ترتیب مالحضه می 75

هـاي بانـک    محیطـی درصـد بـاالیی از شـعبه     آثارها و از بین بردن  تعدیل ورودي
تـر   ب کارایی پاییننظر به مرز کارایی رسیدن و درصد بسیار پایینی از شع مورد

  دارند.  0,5
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  1391وردي محور سال BCC مرحله سوم مدل   6 جدول

 کارایی فراوانی  درصد درصد تجمعی کارایی فراوانی درصد درصد تجمعی

3/3 1/1 1 [0/5-0/55) 0 0 0 [0-0/05) 

3/3 0 0 [0/55-0/6) 0 0 0 [0/05-0/1) 

4/4 1/1 1 [0/6-0/65) 1/1 1/1 1 [0/1-0/15) 

8/7 4/3 4 [0/65-0/7) 1/1 0 0 [0/15-0/2) 

16/2 7/5 7 [0/7-0/75) 1/1 0 
 

[0/2-0/25) 

28 11/8 11 [0/75-0/8) 1/1 0 0 [0/25-0/3) 

35/5 7/5 7 [0/8-0/85) 2/2 1/1 1 [0/3-0/35) 

38/7 3/2 3 [0/85-0/9) 2/2 0 0 [0/35-0/4) 

41/9 3/2 3 [0/9-0/95) 2/2 0 0 [0/4-0/45) 

100 58/1 54 [0/95  - 1) 2/2 0 0 [0/45-0/5) 

  
درصد شـعب کـارایی    2,2؛ 91نظر در سال  شود شعب مورد چه مالحضه می نچنا

درصد شـعب   83,2و در نهایت  0,75تا  0,5درصد شعب کارایی بین  14؛ 0,5کمتر از 
نسـبت  هـا   شود کارایی شعبه ه میظدارند. بدین ترتیب مالح 1تا 0,75کارایی برابر بین 

درصـد شـعب    98ها افـزایش پیـدا کـرده اسـت و نزدیـک بـه        به قبل از تعدیل ورودي
مطالعـه حاضـر جهـت     وري مـالم کوئیسـت   شاخص بهـره دارند.  0,5کارایی باالتر از 

ــد دوره  ــره  مقایســه اثربخشــی چن ) Malmquist )MPIوري  اي از رویکــرد شــاخص به
هاي بانک طـی دو دوره   وري شعبه بهرهد تا اثربخشی عملکردي و تغییر کن استفاده می

وري کـل عوامـل بـا     تعریـف بهـره   ) را مورد تحلیل قـرار دهـد.  1391 و1390( سالیانه
وري مـالم کوئیسـت عبـارت اسـت از تغییـرات کـارایی فنـی         استفاده از شاخص بهـره 
برابـر اسـت بـا حاصـل      TEC(7( که تغییرات کارایی فنـی  يژضرب در تغییرات تکنولو

در تغییـرات کـارایی    PTEC(8(یا تغییـرات مـدیریت    ت کارایی فنی خالصضرب تغییرا
باشد.  کید و تمرکز بیشتر بر کارایی فنی میأباشد که در این تحقیق ت می SEC(9مقیاس(

بـا   آوریـم.  دسـت مـی  ه را بSE و TE, PTEافزار مورد نظر سه متغیر  نرم با استفاده از
سـازي بـوده اسـت در     ها حداقل توجه به اینکه مدل مورد بررسی تحلیل پوششی داده

کیـد  أوري ت بـر بهبـود بهـره   ، وري محاسبه شده کمتـر از یـک باشـد    صورتی که بهره
  کند.  می
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  دست آمده از شاخص مالم کوئیسته میانگین متغیرهاي ب  7 جدول

 ها وروديبعد از تعدیل   ها قبل از تعدیل ورودي  سال

 
PTE SE TE PTE SE TE 

  0/28 0/5  0/75  0/24  0/55 0/46 90سال 
 0/16 0/68 0/24 0/26 0/45 0/59 91سال 

  

  گیري نتیجه -14
 آثـار دهـد کـه    هـا نشـان مـی    قبل و بعـد از تعـدیل ورودي   نتایج محاسبه کارایی شعب

گذارد که این  میثیر بسیار زیادي بر کارایی شعب أمحیطی و غیرقابل کنترل مدیریت ت
سنجش کارایی مدیریت شـعب و بررسـی شایسـتگی مـدیران نبایـد       زمانامر مهم در 

ثیر عوامـل محیطـی   أهـا اغلـب تحـت تـ     کار، شعبه و نادیده گرفته شود. در محیط کسب
ثیر گذارند. أبیرونی و درونی قرار دارند که ممکن است بر اثربخشی عملکردي شعب ت

نوآوري که در این تحقیق صورت گرفته است بـا تعـدیل عوامـل غیـر قابـل کنتـرل از       
رشـد  متغیر محیطـی ( نـرخ    چهار ثیرأگیرد تا ت ، تحلیل رگرسیون انجام میSFAطریق 

هـاي عملکــرد،) و اخـتالل آمـاري بــر     سـال  و محــدوده شـعبه اقتصـادي، نـرخ تـورم،    
دلیـل  ه شود و ب ج تحقیق به صورت خالصه بیان مینتای متغیرهاي ورودي را دریابیم.

هـا بیـان    زیاد بودن شعب بانک فقـط تعـداد شـعب کـارا قبـل و بعـد از تعـدیل ورودي       
شعبه  26و  1390شعبه در سال  30شعبه  93ها از بین  شود. قبل از تعدیل ورودي می

ها در  وديبه طوري که بعد از تعدیل ور، روي مرز کارایی قرار داشتند 1391در سال 
شعبه روي مرز  51واحد  93از بین  91شعبه و در سال  33شعبه  93از بین  90سال 

به طوري که قبل از تعـدیل  ، ها برابر با یک بود کارایی قرار داشتند و کارایی این شعبه
و بـیش از نیمـی    0,5کمتر از نیمی از شعب کارایی کمتر از ، 1390ها در سال  ورودي

شـود بعـد از تعـدیل     دارنـد بـه طـوري کـه مالحضـه مـی       0,5ي از شعب کـارایی بـاال  
نظـر بـه    هاي بانک مـورد  محیطی درصد باالیی از شعبه آثارها و از بین بردن  ورودي

 0,5تـر   ) از شعب کـارایی پـایین  درصد15( مرز کارایی رسیدن و درصد بسیار پایینی
درصـد   50و  0,5از تـر   درصد شعب کـارایی پـایین   50 ، تقریبًا1391و در سال  دارند

 98هـا نزدیـک بـه     دارند به طـوري کـه بعـد از تعـدیل ورودي     0,5شعب کارایی باالي 
 0,5را دارند و فقط درصد بسیار پـایینی کـارایی زیـر     0,5درصد شعب کارایی باالیی 
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 زمـان کـه در   پیـدا کـرد  توان به این نتیجه دست  هاي تحقیق می دارند. با توجه به یافته
فقط به ورودي و خروجی نباید اکتفا کـرد و محـیط    هاي همگون واحدبررسی کارایی 

شـود بایـد    نظر که شامل عوامل درونی و بیرونی سـازمان مـی   فعالیت سازمان مورد
، دنثیر را دارأعواملی که بیشترین ت، مدنظر قرار بگیرد و از بین عوامل غیر قابل کنترل

  ن تحقیق محاسبه شود.مدل استفاده شده در ای براساسانتخاب و کارایی 
  

  ها نوشت پی -15
1. Distance Function 
2. Total Factor Productivity (TFP) Change 
3. Pure Technical (Management) Efficiency Change 
4. Technological Change 
5. Scale Efficiency Change 
6. Stochastic Frontier Analysis(SFA) 
7. Technical Efficiency Change 
8. Pure Technical Efficiency Change  
9. Scale Efficiency Change 
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