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 تقدیم به

 وجودشان برایم همه مهر.که وجودم برایشان همه رنج بود و  پدر و مادر بزرگوارم

 تقدیم بهو 

 دار محبت اوست.که قلبم همیشه وام )دکتر مسعود کیومرثی( مهربانمدایی 

 و

 اند.در به انجام رساندن این مهم یاری نمودهبا تشکر خالصانه خدمت همه کسانی که به نوعی مرا  
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 با سپاس از

راهنمایی  صدر سعهکه قبول زحمت نموده و با دکتر مجتبی غیاثی استاد محترم جناب آقای 

مند و تجربیات های ارزشنامه بر عهده گرفتند و راهنماییاین پایان بهتر  چهاینجانب را در انجام هر 

 نامه بوده است.ر اینجانب در طول دوران تحصیل و انجام این پایانیار دیگ قدرشانگران
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 دانشکده های اقتصادیریزی سیستمبرنامهانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته د زادهنجمه مهدیاینجانب 

 های اداریتحلیل کارایی هزینه و الگویابی هزینه نامهشاهرود نویسنده پایانصنعتی دانشگاه  صنایع و مدیریت

 شوم.متعهد می دکتر مجتبی غیاثی استاد ارجمند تحت راهنمائی

 نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.تحقیقات در این پایان 

 های محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.در استفاده از نتایج پژوهش 

 امتیازی در هیچ جا ارائه نامه تاکنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا مطالب مندرج در پایان

 نشده است.

  دانشگاه صنعتی شاهرود »باشد و مقاالت مستخرج با نام شاهرود میصنعتی کلیه حقوق معنوی این اثر متعلق به دانشگاه

 به چاپ خواهد رسید.« Shahrood University of Technology» و یا « 

  نامهپایاناند در مقاالت مستخرج از نامه تأثیرگذار بودهپایانحقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایح اصلی 

 گردد.رعایت می

 های آنها( استفاده شده است ضوابط و اصول در مواردی که از موجود زنده )یا بافت نامهدر کلیه مراحل انجام این پایان

 اخالقی رعایت شده است.

 نامه، در مواردی که به حوزه اطالعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است در کلیه مراحل انجام این پایان

 اصل رازداری ، ضوابط و اصول اخالق انسانی رعایت شده است 
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 مالکیت نتایج و حق نشر

 افزارها و ای، نرمهای رایانه کلیه حقوق معنوی این اثر و محصوالت آن )مقاالت مستخرج، کتاب، برنامه

باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می (تجهیزات ساخته شده است

 در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.

 باشدنامه بدون ذکر مرجع مجاز نمیاستفاده از اطالعات و نتایج موجود در پایان. 

 

 تعهد نامه

Article I.  

Article II.  

Article III.  

Article IV.  

Article V.  

Article VI.  

Article VII.    
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 چکیده

ها ناگزیرند تا نظام بانکی، افزایش کارایی اقتصادی است. اکنون بانکهای اساسی در یکی از چالش

المللی افزایش ی داخلی و بینپذیری بیشتر در عرصهرقابت منظور  بهخود را  یها تیفعالمیزان کارایی 

دهند. مشکالتی همچون محدودیت قیمت عوامل تولید در بازارهای واقعی، متفاوت بودن قیمت عوامل 

گیرنده و نبود بازار رقابت کامل در دنیای واقعی باعث شده است که واحدهای تصمیم تولید بین

کارایی فنی و  شده انجامتحقیقات کمتری پیرامون کارایی اقتصادی )هزینه( انجام شود و مطالعات 

و محاسبه قرار دهند. با توجه به اهمیت محاسبه کارایی هزینه،  یبررس موردعوامل مؤثر بر آن را 

در سال  های جدید که توسط تنپوششی داده وهش حاضر درصدد است با استفاده از مدل تحلیلپژ

است، به محاسبه کارایی هزینه )بدون دخالت مستقیم قیمت عوامل تولید(، در  شده  یمعرف ۲۰۰۲

بپردازد. در این  ۱۳۹۰-۱۳۹۴ یطی دوره های خصوصی در ایراناز بانک یکی درصنعت بانکداری 

نظر  های مدل درخروجی عنوانبورودی، درآمد و تسهیالت اعطایی  عنوانبهای اداری هزینهپژوهش 

تن ازمند داشنی مدل مورد استفاده ،ی کارایی هزینهمحاسبهبرای  هنکیابا توجه به  .اند شده  گرفته

از  آمده  دستبنتایج  هایی همراه است، لذات با دشواریدست آوردن این اطالعاو ب هاستقیمت ورودی

تواند در شرایط عدم قطعیت قیمت برآورد صحیحی از دهد که مدل جدید میاین مطالعه نشان می

 کارایی هزینه را ارائه دهد.

۱بانکشعب ، یهای ادار، کارایی هزینه، هزینههای جدیدمدل تحلیل پوششی داده: ها دواژهیکل
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 گردد.با توجه به محرمانه بودن اطالعات از ذکر نام بانک در این پژوهش خودداری می . 
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 مقدمه ۱-۱

و تر قوی مراتب  بههای مختلف اقتصادی ( در تأمین مالی بخشها بانکپولی ) در ایران نقش بازار

در  ها بانکباشد، بنابراین با توجه به نقش برجسته بورس اوراق بهادار( میسرمایه ) تر از بازارپررنگ

 اقتصادی، بسیار مهم است یها بنگاه عنوانب ها بانکای اقتصاد کشور، بررسی بهینگی عملکرد هزینه

مطلوب خدمات قابل ارائه و سود قابل ، به معنای انحراف از سطح ها بانکای ناکارایی هزینه هرگونهزیرا 

 کسب خواهد بود.

اخلی و خارجی، افزایش سطوح ه به ورود رقبای جدید دش رقابت در بازارهای مالی با توجافزای

ی سود بانکی های عملیاتی شعب بانک با توجه به نیاز به ارتقای کیفیت خدمات، کاهش حاشیههزینه

را تبدیل به یک محیط رقابتی  ها بانکمحیط  یفناورپیشرفت های مالی، انقالب اطالعات و نوآوری

سیستم بانکی موجود در کشور برای بقا و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی  رواز اینکرده است. 

منجر  ها بانکبه این دلیل که کاراتر شدن  ها بانکاین، مدیران رد و بهبود کارایی دارد. عالوه بر عملک

گری این مؤسسات و همچنین افزایش کیفیت خدمات آنها قیمت خدمات و هزینه واسطهکاهش  به

باشند. اساساً شناخت عملکرد گذشته و شود، به تجزیه و تحلیل کارایی نظام بانکی عالقمند میمی

 های آینده است.وضع موجود از ضروریات تدوین استراتژی

مختصر به تشریح و بیان  طور بهاست. ابتدا  در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده

؛ و گرفته استقرار  یبررس موردو در ادامه ضرورت انجام تحقیق  شدهمسئله اصلی موضوع پرداخته 

 .شده استپرداخته  سپس به بیان اهداف و چارچوب نظری
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 بیان مسئله پژوهش ۱-2

 عنوانب ها بانکشود؛ زیرا هر اقتصادی محسوب می های بخشترین صنعت بانکداری یکی از مهم

شوند )دلخواه و واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می

ی صنعت بانکداری ه به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارای(. با توج۱۳۹۰ همکاران،

ای کارا از شعب، یکی از راهکارهای اصلی به وجود آوردن شبکهه دولتمردان بوده و همواره مورد توج

اما  ؛(۱۳۷۹شود )امامی میبدی، های بهبود کارایی در سطح یک بانک محسوب میدر تنظیم برنامه

ها، مانند نیروی انسانی، سرمایه، یک بانک کارا، بانکی است که با بکارگیری نهاده طبق تعریف

به حداکثر ستاده ممکن دست پیدا کند. هر بانک بایستی نسبت به  و تجهیزات اداری ها ساختمان

ای ها تالش کند و همواره از میزان نیل به حداکثر کارایی اعم از تولیدی و هزینهبکارگیری کارای نهاده

-(. آگاهی و اطالع از عملکرد فعلی در واقع نخستین گام در راستای بهینه۱۳۸۷ آگاه شود )ابریشمی،

های بهبود های اساسی در تنظیم برنامهد یک سازمان، از جمله بانک است. یکی از راهسازی عملکر

ای کارا از شعب است که به این منظور الزم است وری و کارایی در سطح یک بانک، وجود شبکهبهره

از کارایی شعب خود اطالع داشته باشند و عوامل مؤثر بر ناکارایی شعب خود را  ها بانکیک از  هر

 کارایی وا بسوی بهبود ریزی مناسب، به اصالح و هدایت واحدهای ناکاربررسی کنند و با برنامه

 (.۱۳۹۱ الوانی و دیگران،بپردازند )

ای( و کارایی اقتصادی )هزینه کارایی تخصیصیشامل کارایی فنی،  به بیان فارل، کارایی یک بنگاه،

استفاده از مقدار معینی نهاده  ؛ کارایی فنی، توانایی یک بنگاه در بدست آوردن حداکثر محصول بااست

؛ کارایی تخصیصی، توانایی یک بنگاه در استفاده از دهد میاز فناوری را نشان و سطح مشخصی 

ای( نیز و کارایی اقتصادی )هزینه سازد میآشکار  های آنها راها با توجه به قیمتهای بهینه نهادهنسبت

 (.۱۳۸۶ حسینی و سوری،) آیدتخصیصی بدست می کارایی وضرب کارایی فنی از حاصل

ک و غیر دو روش متمایز از یکدیگر تحت عناوین پارامتری کلی طور  بهمحاسبه کارایی،  ی در زمینه

گیری ریزی خطی به اندازهبرنامه ی وسیله  بههای ناپارامتریک که روشپارامتریک وجود دارد. در 
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گونه فرضی برای وجود یک ها تصریح نشده و هیچد، تابع مشخصی برای تولید بنگاهپردازنکارایی می

گونه انحراف تصادفی از ها امکان هیچها بنگاهجزء اخالل تصادفی وجود ندارد. در حقیقت در این روش

-شود. دو نوع از روشگیری میناکارایی اندازه عنوان بهمرز کارایی را نداشته و هرگونه انحرافی از مرز 

 (.۲۰۰۳ ،۳)ایلیوا است ۲و تحلیل بدون رویه ۱هاهای ناپارامتریک، روش تحلیل پوششی داده

 (۱۹۶۸) ۴ایگنور و چاو ، توسطمطالعات به روش پارامتریک، بر اساس فنون اقتصادسنجی اولین

ها، الگویی با یک جزء اخالل تصادفی مرکب تصریح و با فنون گرفت. در این نوع روش صورت

گردد. به دلیل وجود شود و در نهایت کارایی و ناکارایی بنگاه محاسبه میاقتصادسنجی تخمین زده می

که از مرز کارایی در اثر عوامل تصادفی  دهدمی ها بنگاهی خطا، روش پارامتریک این امکان را به جمله

، از ۶و تحلیل مرزی پهن ۵مرزی تصادفی تحلیل هایروش هنوز کارا هستند. که یدرحال، منحرف شوند

ی خطا در موجود در شکل تابعی و نیز توزیع جمله یها تفاوتباشند. های پارامتریک میانواع روش

 (.۲۰۰۳ )ایلیوا،شود از یکدیگر می ها آنباعث تمایز  هاروشاین 

 و ضرورت انجام پژوهش تیاهم ۱-۳

تواند در اتخاذ یک بانک، می یناکارآمدهای اداری بر بررسی و آگاهی از میزان تأثیرگذاری هزینه

تصمیمات بانک برای تخصیص بهتر منابع مؤثر باشد. از سوی دیگر تخصیص بهینه منابع، خود شدیداً 

ه ارگیری امکانات که امروزه با توجدیگر ترکیبی از بک به عبارتباشد، مقتضیات زمان میتابع شرایط و 

تواند تبدیل به آینده و با تغییر اوضاع می گردد، دربه شرایط موجود یک تخصیص بهینه محسوب می

مورد  پیوسته طوربباید غیر بهینه شود. از این رو کلیه تصمیمات و اقدامات قبلی می کامالًترکیبی 

 یریکارگبگرفته و تغییرات الزم متناسب با وضعیت جدید اعمال گردد تا همواره وضعیت  بازنگری قرار

لید، مجموعه شعب ترین عامل تومهم ها بانکدر  نکهیاتوجه به  منابع در سطح مطلوب باقی بماند. با

                                                 
1
 Data Envelopment Analysis (DEA) 

2
 Free Disposal Hull (FDH) 

3
 Ilieva 

4
 Aigner and Chu 

5
 Stochastic Frontier Approach (SFA) 

6
 Thick Frontier Approach (TFA) 
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مکانات در شعبه مستقر بوده و ثانیاً نیروی انسانی و سایر ا متیق گرانزیرا اوالً بسیار باشند )می ها آن

 جهینت دربسزایی  تأثیرنحوه تخصیص منابع و امکانات بانک، در ایجاد شبکه شعب  رو نیا ازگردند(، می

کارایی و  ازنظرعملکرد کل بانک و سود و زیان آن دارد. بدین لحاظ الزم است وضعیت کلیه شعب 

ارزیابی دقیق قرار گرفته و ضمن شناسایی شعب کم بازده و ناکارا، نسبت به سوددهی همواره مورد 

به مناطق تجاری جدید که دارای پتانسیل مناسبی هستند اقدام  ها آنیابی بهینه و جابجایی مکان

 شود.

در  ها بانکدهد که بیش از شصت درصد دارایی کشور نشان می یها بانکنگاهی به ساختار مالی  

در  ها بانکای از منابع بخش تسهیالت اعطایی مصرف گردیده است که به دالیل مختلف بخش عمده

موجب گردیده گردش  رندگانیگالتیتسه لهیوس  بهاست. عدم بازپرداخت اقساط  شده  قفلاین حوزه 

چشمگیر  کشور باعث کاهش یها تیفعالمنابع پولی نزد هر بانک کمتر شده و از طرفی رکود حاکم بر 

 ای اعطای تسهیالت در سیستم بانکیشده است. در نتیجه اثر فزاینده آن، بر ها بانکگردش پول بین 

و  ها بانکتر این است که در چند سال گذشته به دلیل افزایش تعداد محدود گردیده است؛ نکته مهم

 یها حسابدر جذب منابع، موجب گردیده به  ها آنپولی و اعتباری و ایجاد رقابت بین  مؤسسات

مدت تبدیل به بلند یها حسابمدت، سودهای بلندمدت پرداخت شود در نتیجه بسیاری از کوتاه

 ها بانکدر  شدت بهمدت شده و لذا ماندگاری و پایداری منابع برای اعطای تسهیالت کوتاه یها حساب

اقتصادی،  یها بنگاه عنوان به ها بانکای عملکرد هزینه، بررسی بهینگی رو نیازاکاهش پیدا کرده است. 

، به معنای انحراف از سطح مطلوب خدمات ها بانکای ناکارایی هزینه هرگونهمهم است، زیرا  بسیار

 قابل ارائه و سود قابل کسب خواهد بود.

سطوح  ه به ورود رقبای جدید داخلی و خارجی، افزایشش رقابت در بازارهای مالی با توجافزای

های عملیاتی شعب بانک با توجه به نیاز به ارتقای کیفیت خدمات، کاهش حاشیه سود بانکی، هزینه

را تبدیل به یک محیط رقابتی  ها بانکمحیط  یاورفنهای مالی، انقالب اطالعات و پیشرفت نوآوری

کرده است. لذا سیستم بانکی موجود در کشور برای بقا و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی 
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منجر  ها بانکبه این دلیل که کاراتر شدن  ها بانکعملکرد و بهبود کارایی دارد. عالوه بر این، مدیران 

 ها آنؤسسات و همچنین افزایش کیفیت خدمات گری این مبه کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه

شناخت عملکرد گذشته و  اساساًباشند. مند میشود، به تجزیه و تحلیل کارایی نظام بانکی عالقهمی

 های آینده است.وضع موجود از ضروریات تدوین استراتژی

ل از یک سو به رو است. این مسائاقتصاد ایران با مسائل خاصی روبهدر  ها بانکارزیابی عملکرد 

 ها آنبازار متشکل پول و از سوی دیگر به نوع مالکیت  عنوان به ها بانک تیفعالعملیات و  تیماه

شود. لذا بندی میبانکی در بخش خدمات )بازارهای مالی( طبقه اتیعمل. از نظر ماهوی گردد یبازم

ده بانک است. همچنین از نظر نوع ن، تعیین خروجی یا ستاها آنگام برای ارزیابی فعالیت  نیاول

دانست. در  سیتأسدولتی و خصوصی را در هدف  یها بانکترین تفاوت میان مهم توان یممالکیت، 

گذاران و به منظور تحقق بخشیدن به دولتی در راستای دستیابی به اهداف سیاست یها بانکحقیقت، 

پذیرد. مقید انجام می صورت به ها آنزی در ساو به همان نسبت بهینه اند شده سیتأسای اهداف توسعه

سود  یحداکثر سازکسب باالترین سود تأسیس شده و در فرایند  باهدفخصوصی  یها بانک در مقابل

 یها بانکاند. با این حال، فضای عمل مقابل دولتی مواجه یها بانکبانک، با قیود کمتری نسبت به 

دولتی، با مخاطرات بیشتری همراه بوده و لذا  یها تیحماخصوصی به جهت عدم برخورداری از 

ای در این گروه هزینه یها رقابتضرورت برخورداری از نظام اعتبار سنجی شفاف و کارامد و همچنین 

 ها بانکهای عملکرد مستقیم در شاخص طور بهشود. نتیجه این موارد بیشتر احساس می ها بانکاز 

 قابل ردیابی است.های مبتنی بر کارایی، شاخص ژهیوب

 اهداف پژوهش ۱-4

 کارایی هزینهجدید برای ارزیابی هایتحلیل پوششی دادهمدل  استفاده از -

ی برای دوره خصوصی بانک یک شعبه ۸۲های اداری گیری کارایی هزینهاندازه -

۱۳۹۴-۱۳۹۰ 

 ی مورد بررسیبررسی روند تغییرات میانگین کارایی اقتصادی در طول دوره -



7 

 

 پژوهش سؤاالت ۱-۵

-اندازه درستی  بهتواند کارایی اقتصادی را آیا مدل مورد استفاده در این پژوهش می .۱

 گیری کند؟

 ؟است بوده ی مورد بررسی به چه میزانای هر یک از شعب، در دورهکارایی هزینه .۲

 جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش ۱-6

محدودیت قیمت عوامل تولید در بازارهای واقعی، متفاوت بودن قیمت عوامل  مشکالتی همچون

باعث  رقابت کامل در دنیای واقعی و سایر عوامل مشابه گیرنده و نبود بازارتولید بین واحدهای تصمیم

 های ناپارامتریک با استفاده از روش )هزینه( شده است که تحقیقات کمتری پیرامون کارایی اقتصادی

و محاسبه قرار دهند.  یبررس موردکارایی فنی و عوامل مؤثر بر آن را  شده انجامانجام شود و مطالعات 

 هزینهجدید به محاسبه کارایی  DEAاز همین رو، پژوهش حاضر درصدد است با استفاده از مدل 

 دازد.بپر ۱۳۹۰-۱۳۹۴ی دوره در در صنعت بانکداری (،بدون دخالت مستقیم قیمت عوامل تولید)
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 مقدمه 2-۱

ی کمتر ده بیشتر با استفاده از نهادهنتولید کاال و خدمات، هدف اصلی همواره ایجاد ستا ینهیدرزم

گیری بنابراین اندازه؛ است ۲وریو بهره ۱اصلی حداکثر کردن کاراییبوده است؛ به بیان دیگر هدف 

ه در وعات مهم و مورد توجوری از موضریزی برای بهبود بهرهوری و تحلیل و برنامهکارایی و بهره

 .استهای مختلف اقتصادی بخش

بیان اقتصاددان معروف  (۱۹۵۷) ۳گیری کارایی توسط فارلچارچوب نظری نوین برای اندازه

)روش  ۱۹۷۸و  (SFA)روش اقتصادسنجی  ۱۹۷۷گیری آن در سال گردید. ولی امکان عملی اندازه

 ( با تالش اقتصاددانان و متخصصین تحقیق در عملیات فراهم گردید.DEAریزی خطی برنامه

که با تکامل بوده  ۴(۱۹۵۳کوئیست )شاخص مالم بر اساسوری گیری بهرهچارچوب نظری اندازه

(، در ۱۹۹۲( و با ملحوظ نمودن مقادیر کارایی )۱۹۸۲تابع تولید ) چارچوبتدریجی و کاربرد آن در 

وری به گیری کارایی و بهرهازهدر روش جدید با اند وری مورد استفاده قرار گرفت.ی بهرهمحاسبه

 شود:االت عمده زیر پاسخ الزم داده میسؤ

ساز به چه کلی واحدهای تصمیم طور  بهادارات، مؤسسات و ، ها بنگاهکارایی هر یک از  .۱

 باشد؟میزان می

 کدامند؟ یرکاراغواحدهای کارا و  .۲

 وری در واحدها طی زمان چگونه بوده است؟تحوالت بهره .۳

 وری در واحدها کدامند؟علل افزایش یا کاهش بهره .۴

 باشند؟چه می ها بنگاهوری و کارایی در تمهیدات الزم برای افزایش بهره .۵

ه قرار گیرد، لیکن یت اقتصادی همواره باید مورد توجوری بر اساس اصل عقالنبهبود بهره اگرچه

ای یافته و تالش برای ی جهانی، ابعاد تازهامروزه با کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی، رقابت در صحنه

                                                 
1
 Efficiency 

2
 Productivity 

3
 Farrell 

4
 Malmquist 
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بسیاری از کشورها برای دهد. در این راستا ی اصلی این رقابت را تشکیل میپایهوری، بهبود بهره

اند. زیادی انجام داده های ارتقاء آن، اقداماتفنون و روش یریارگکبوری و ی فرهنگ بهرهاشاعه

اند، حکایت از آن اخیر رشد اقتصادی چشمگیری داشته یها سالبررسی عملکرد کشورهایی که طی 

اند به صورتی که نقش دست آوردهب ورییشتر از طریق افزایش بهرهدارد که اکثر کشورها این رشد را ب

در کشور  وری در آن اندک بوده است.گذاری جدید در این رشد در مقایسه با نقش افزایش بهرهسرمایه

 وری از یک انتخاب فراتر رفته و به یک ضرورت تبدیل شده است.ما نیز تالش برای بهبود و ارتقاء بهره

درآمدهای ارزی و کمیابی سرمایه در کشور، افزایش در شرایط فعلی با توجه به نوسانات شدید 

بنابراین در ؛ هایی مواجه استهای جدید با محدودیتگذاریتولید کاالها و خدمات، از طریق سرمایه

وری به واقعیت آتی انتظار رشد باالی اقتصادی کشور در برنامه پنجم تنها با افزایش بهره یها سال

 خواهد پیوست.

 وریبهره 2-2

وری است. بدین معنی که ترین گام جهت ارتقاء کارایی و بهرهوری اساسیگیری بهرهدام به اندازهاق

 حاصل گردیده است. آنچهشود چه منابعی صرف شده و در قبال دقیقاً مشخص می

"کوئیزنی"نام ای توسط فردی به وری در مقالهنخستین بار لغت بهره
مطرح شد و  ۱۷۶۶در سال  ۱

"لیتر"، فردی بنام۱۸۸۳بیش از یک قرن در سال  بعد از گذشت
قدرت و توانایی تولید "وری را بهره ۲

 تعریف نمود. "کردن

وری از دید فته است. بهرهمختلفی مورد توجّه قرار گر یها دگاهیدوری از نظر تعریف از بهره 

ی میزان دهندهوری نشانبنابراین بهره؛ سازدرا مشخص می ۴هاو بازداده ۳هاارتباط بین داده سیستمی

وری نیز کارایی ترکیب عوامل در فرآیند تولید است؛ یعنی اگر از امکانات خوب استفاده شود، بهره

 یابد.افزایش می

                                                 
1
 Kvyyzny 

2
 littre 

3
 Input 

4
 Output 
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وری را به صورت نسبت خروجی تولید به یکی از عوامل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بهره

 کند.تولید تعریف می

-وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است. ب: بهرهلف: بهرها وری اروپا،آژانس بهره

وری در درجه اول یک دید فکری است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است، 

ایفش را هر روز بهتر از تواند کارها و وظیده که انسان میوری مبتنی است بر این عقبهبود بخشد. بهره

در راه  ییها تالشپیوسته  طور بهوری مستلزم آن است که به انجام برساند، عالوه بر آن بهرهروز پیش 

 یریارگکببرای  ییها تالشاقتصادی با شرایط دائماً در حال تغییر و همچنین  یها تیفعالانطباق 

 .هاست انسانوری ایمان راسخ به پیشرفت ها و روش جدید انجام گیرد، بهرهنظریه

نسبت بین مقدار معینی محصول و » وری در فرهنگ اصطالحات اقتصادی،ترین تعریف بهرهساده

 است.« مقدار معینی از یک و یا چند عامل تولید

 صورت بهوری و کارایی متناوباً توسط برخی کارشناسان کشور بهره اتگذشته اصطالح یها سالدر 

 معنی نیستند.دقیقاً به یک  که یدرحالاند، مترادف بکار برده شده

 وری = کارایی + اثربخشیبهره

وری را ترکیبی از کارایی و اثربخشی تعریف کرد، زیرا اثربخشی با عملکرد مرتبط بوده توان بهرهمی

توضیح  یاثربخش، مباحث کارایی و آتی یها قسمتابع ارتباط دارد. در و کارایی با استفاده مفید از من

 داده خواهد شد.

 اثربخشی 2-۳

باشد. منظور از اثربخشی در واقع بررسی میزان مؤثر اثربخشی از اصطالحات معمول مدیریت می

تر در یک است؛ به عبارتی ساده شده  نییتعبودن اقدامات انجام شده برای دستیابی به اهداف از پیش 

درجه یا  از عبارت استشود. اثربخشی سازمان گیری میمطالعه اثربخشی، میزان تحقق اهداف اندازه

 آید.خود نائل می موردنظر یها هدفمیزانی که سازمان به 
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 ۱توان آن را به عدد تبدیل کرد. پیتر دراکرنمی یسادگ  بهاثربخشی مفهومی کیفی است و 

سازمان  تیموفقمعتقداست اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای درست. از نگاه دراکر اثربخشی کلید 

 شود.محسوب می

 وجود دارد: فاوت پیرامون اثربخشی سازمانیچهار نگرش مت

دو رویکرد حاکم و اغلب متضاد، رویکرد سیستمی و رویکرد نیل به هدف هستند. اولی اثربخشی را 

 عنوانباثربخشی را امکانات نیل به هدف تأکید دارد )کند و دومی بر وسایل و تحقق نتایج تعریف می

 کند(.و حفظ ثبات و توازن در سیستم معرفی می ها آنها، پردازش توانایی سازمان در کسب نهاده

جدیدترین رویکرد نسبت به دو رویکرد قبلی، رویکرد ذینفعان استراتژیک است. این رویکرد 

-بقای سازمان را تداوم می ها آنداند که حمایت های عوامل کلیدی میاثربخشی را برآوردن خواسته

و نهادها  ها گروهاز توانایی همراهی کردن این افراد،  ت استعبارسازمان  تیموفقبخشد. بر این اساس، 

رقابتی  یها ارزش. آخرین رویکرد، دیدگاهی است که به هاست آنکه تداوم عملیات سازمان متکی به 

چهارگانه قرار  یها مدلکند. این رویکرد تعدادی از معیارهای اثربخشی سازمانی را در قالب تکیه می

سازمان در  نکهیا برحسبای متکی بوده و ویژه یها ارزشبر مجموعه  ها مدلاین داده که هر کدام از 

 گیرد.قرار می تیاولودر  ها مدلی حیات خود باشد، یکی از این ای از مراحل چرخهچه مرحله

تواند تعریف آن نیز پیچیده است. اثربخشی سازمانی می رو نیازادارد،  یکلاثربخشی یک مفهوم 

مدت خود را تحقق بخشیده و همچنین یا حدی که یک سازمان اهداف بلندمدت و کوتاهمیزان  عنوانب

های آنان را برآورده کند استراتژیک مؤثر خود را شناخته و خواسته نفعانیذحدی که توانسته است 

ی حیات سازمان توان در رویکرد رقابتی و در رابطه با چرخهو باالخره اثربخشی را می تعریف شود

 توصیف کرد.

                                                 
1
 Peter Drucker 
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 مفهوم کارایی و انواع آن 2-4

توان . میاستال ی بین عملکرد واقعی و عملکرد ایدهکارایی یک مفهوم نسبی است و مقایسه

-ه دارد و میزان استفاده مفید از منابع را نشان مییری از منابع توجگی بهرهگفت که کارایی به نحوه

آمده به بازدهی استاندارد و تعیین شده )مورد  دستب، نسبت بازدهی واقعی گرید  عبارت  بهدهد. 

شود به مقدار کاری که باید انتظار(، کارایی یا راندمان است، یا در واقع نسبت مقدار کاری که انجام می

 انجام بشود.

اقتصاددان معروف بیان  توسط فارل ۱۹۵۷گیری کارایی در سال چارچوب نظری نوین برای اندازه

 گردید.

و  ۱(۱۹۵۱شده توسط دبرو ) گیری کارایی بر مبنای کارهای انجامنظریاتش را در اندازهفارل 

تر است که عملکرد یک بنگاه با عملکرد نمود. وی پیشنهاد نمود، مناسب آغاز ۲(۱۹۵۱کوپمنز )

مفاهیم تابع  ی دربردارندهموجود در آن صنعت مورد مقایسه قرار گیرد. این روش  یها بنگاهبهترین 

 رود.گیری کارایی بکار میشاخصی برای اندازه عنوان بهولید مرزی است که ت

مجموعه  از: حداکثر ممکن محصولی که از مقادیر مشخصی از عبارت استتابع تولید )مرزی( 

ه بعضی از تولیدکنندگان غیرکارا توان فرض نمود ک. در تئوری تولید میآیدمی دستبعوامل تولید 

لید را با تأکید بر تابع تولید قرار ندارند. اقتصاددانان این امکان عدم کارایی در تویعنی بر روی  هستند

 اند.قرار داده مدنظرگیری کارایی، و ساختار اندازه مبانی

شود. تشکیل می ۴و کارایی تخصیصی ۳اساس روش فارل کارایی یک بنگاه از دو جزء کارایی فنیبر

شود. وی نظر خود را با مثال ای( نامیده میکارایی هزینه) ۵اقتصادیترکیب این دو کارایی نیز، کارایی 

کنند استفاده می yلید یک محصول برای تو 𝑥2و  𝑥1که تنها از دو عامل تولید ییها بنگاهای از ساده

qqمنحنی  لهیوس بهطور کامل کارا ب یها بنگاهتولید  یمقدار هممنحنی بیان کرد.    با فرض بازده ثابت
                                                 
1
 Debreu 

2
 Koopmans 

3
 Technical Efficiency 

4
 Allocative Efficiency 

5
 Economic Efficiency 
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از عوامل  است. این منحنی ترکیبات مختلفی شده  داده( نشان ۱نسبت به مقیاس تولید در شکل )

نمایانگر یکی از  Sدهد. اگر نقطه نمایند، نشان میتولید که سطح مشخصی از محصول را عرضه می

 شود:زیر تعریف می صورت بهباشد، کارایی این بنگاه  ها بنگاه

 
 انواع کارایی از دیدگاه فارل (۱-۲)شکل 

 

 تکنیکی() یفنکارایی  2-4-۱

آوردن حداکثر محصول با استفاده از مقدار معینی نهاده  به دستکارایی فنی، توانایی یک بنگاه در 

-زیر بیان می صورت بهکارایی فنی  (۱. با توجه به شکل )دهدمشخصی از فناوری را نشان می و سطح

 شود:

(۱ − ۲) TE =
𝑂𝑁

𝑂𝑆
 

گیرنده تولیدی زمانی به معنی جلوگیری از اتالف آشکار منابع است. یک واحد تصمیم یفنکارایی 

، به حداکثر ینی نهاده و سطح مشخصی از فناورییابد که با استفاده از مقدار معبه کارایی دست می

های با استفاده از ورودیآید که همان میزان کاال زمانی به وجود می یفنتولید دست یابد. ناکارایی 

اتالف  گونه هرمعرف ضایعات عملکرد و مدیریت ضعیف است.  یفنکمتری بتواند تولید شود. ناکارایی 

شود. برای تشخیص و ساختار نامناسب موجب کاهش کارایی می ها آنبع و عدم استفاده بهینه از منا
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با استاندارد مشخصی با هم مقایسه  گیرندههای یک واحد تصمیمها و خروجیمیزان کارایی، ورودی

 شوند.می

 همچنین فارل با در نظر گرفتن قیمت عوامل تولید، تعریف کارایی تخصیصی را ارائه نمود.

 کارایی تخصیصی 2-4-2

 یها متیقها با توجه به بهینه نهاده یها نسبتاز  استفادهتوانایی یک بنگاه در کارایی تخصیصی، 

نشان داده شود، آنگاه  ′𝐴𝐴 مت عوامل تولید با خط هزینه یکسانقی چنانچهسازد. را آشکار می ها آن

 عبارت است از: Sکارایی تخصیصی بنگاه 

𝐴𝐿𝐸 =
𝑂𝑀

𝑂𝑁
                                                                                                                         (۲ − ۲)   

 ای()هزینه کارایی اقتصادی 2-4-۳

کارایی اقتصادی به معنای یند. گوکارایی تخصیصی را کارایی اقتصادی ترکیبی از کارایی فنی و 

آید که زمانی بدست میی تولید و تخصیص عوامل تولید است. کارایی اقتصادی کارایی در نحوه

بتوانند از سطح مطلوبی از خروجی با کمترین ای انجام دهند که ها را بگونهها ترکیب ورودیشرکت

بر خط  ′𝑞𝑞شود که منحنی حداکثر مقدار کارایی اقتصادی جایی محقق می هزینه برخوردار شوند.

 آید:دست میی زیر بارایی اقتصادی از رابطهدر شکل یک( مقدار ک Cنقطه هزینه یکسان مماس شود )

𝐸𝐶𝑁 = 𝑇𝐸 × 𝐴𝐿𝐸 =
𝑂𝑁

𝑂𝑆
×

𝑂𝑀

𝑂𝑁
=

𝑂𝑀

0𝑆
                                                                          (۳ − ۲) 

کارایی فنی، کارایی اقتصادی و کارایی ) شایان توجه است که مقدار عددی این سه نوع کارایی

 .باشندتخصیصی( بین صفر و یک می

 کارایی ناشی از مدیریت 2-4-4

تالش و حسن تدبیر مدیریت و تالش کارکنان و ترکیب صحیح  کوشی،بدین معنی است که سخت

 وری در بنگاه را فراهم نموده است.عوامل تولید موجبات افزایش بهره
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 کارایی مقیاس یک شعبه 2-4-۵

ای است که یک آید. کارایی مقیاس توسعهمی به دست« کارایی در مقیاس بهینه»از نسبت 

آورد. فرض  به دستمقیاس بهینه  یسو بهاش ر اندازهیبه مقیاس با تغیتواند از مزایای بازده سازمان می

وجود بازده به مقیاس ثابت در یک مدل به این معنا است که اندازه سازمان در تشخیص کارایی نسبی 

ها را با همان نسبت خروجی به ورودی تواند خروجیگیرد. یک سازمان کوچک میقرار نمی توجه مورد

در واقع، ما کارایی فنی واحد  CCRایجاد کند که سازمان بزرگتر توانایی آن را داراست. با حل مدل 

کنیم که این کارایی به دو قسمت کارایی فنی خالص و کارایی مقیاس تقسیم مورد نظر را محاسبه می

یی مقیاس با اویند. بررسی کارایی فنی خالص و کارشود. کارایی فنی خالص را کارایی مدیریت گمی

CCR یها مدلحل 
۱
BCCو  

۲
برای  گیرد. اگر کارایی فنی محاسبه شدهبرای یک واحد معین انجام می 

و  ی آن است که واحد تحت بررسی دارای ناکارایی مقیاس استدهندهدو مدل، متفاوت باشد، نشان

آورد  دستباوت میزان کارایی فنی محاسبه شده توسط دو مدل توان از تفمیزان ناکارایی مقیاس را می

 کند.میزان کارایی فنی خالص را محاسبه می BCCزیرا مدل 

 کارایی اقتصادی =کارایی فنی ×کارایی تخصیصی                                                 (۲-۴) 

 کارایی کلی=کارایی تخصیصی ×کارایی فنی خالص ×کارایی مقیاس                         (۲-۵) 

 کارایی تکنولوژیکی 2-4-6

، مقدار سرمایه، انرژی و یا نیروی کار الزم یکیتکنولوژبدین معنی است که تکنیک برتر و تحوالت 

 وری گردیده است.را برای تولید همان واحد محصول تقلیل داده و در نتیجه باعث افزایش بهره

گیری که مستقل از واحد تصمیم است نیاگیری کارایی به روش فارل اندازه امتیاز عمده روش

دهد. در مطالعات و کارایی را تغییر نمیگیری گیری، میزان اندازهاندازه یعنی تغییر در واحدهای است

گیرد، زیرا در محاسبه تخصیصی مورد ارزیابی قرار میتجربی، کارایی فنی بیش از کارایی تحقیقات 

                                                 
1
 Charnes, Cooper and Rhoodes (CCR) 

2
Banker, Charnes, Cooper (BCC) 
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 ریغیا  دسترس  قابل ریغکارایی فنی به اطالعات قیمتی در مورد عوامل تولید و محصول که عموماً 

 باشد.اتکا است، نیاز نمی قابل

 گیری کاراییهای اندازهروش 2-۵

ابتدا الزم است در مورد مبنای حداقل کردن عوامل تولید یا حداکثر  DEA روش یریکارگ بهدر 

 کرد.گیری کردن محصول تصمیم

 محور()ماهیت ورودی گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولیداندازه 2-۵-۱

سازی ورودی حداقلها، سعی در سطح خروجی داشتن نگهدر فرآیند ارزیابی، با ثابت  که یصورت در

 ورودی است. مورداستفادهداشته باشیم، ماهیت الگوی 

,𝑥1)که با استفاده از دو عامل تولید ییها بنگاهرا با یک مثال ساده از فارل نظریه خود  𝑥2)  یک

عوامل تولید  حداقلمایند و با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس و بر مبنای نیم تولید (( 𝑦 محصول 

( نشان داده شده، امکان ۱که در شکل )(′𝑞𝑞)مقداری تولید مربوط به منحنی هم بیان نمود. اطالعات

قرار داشته  Sی آورد. اگر بنگاهی را در نظر بگیریم که در نقطهفنی را فراهم میگیری کارایی اندازه

را استفاده نماید، مقدار عدم کارایی فنی این  𝑥2 و  𝑥1مقادیر مشخص  yباشد و برای تولید یک واحد 

است که با ثابت که مبین مقداری از عوامل تولید د شونشان داده شده می SNفاصله  لهیوس بهبنگاه 

شود که نشان داده می SN/OS نسبت لهیوس بهماندن سطح محصول، قابل کاهش است. این میزان 

 توان عوامل تولید را )با همان سطح تولید گذشته( کاهش داد.بیانگر درصدی است که می

𝑇𝐸𝑖 =کارایی فنی = 1 −
𝑆𝑁

𝑂𝑆
                                                                                           (۶ − 2)  

، دارای Nمثال نقطه  عنوانباگر کسر مساوی یک شود، به معنی کارایی فنی کامل بنگاه است. 

مقداری تولید( قرار دارد. باشد، زیرا این نقطه روی منحنی کارایی )منحنی همکارایی برابر با واحد می

 :برابر است با Sکارایی تخصیصی بنگاه 

 (۲- ۷)                                                                    = 𝐴𝐸𝑖 =OM/ONکارایی تخصیصی 
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MN باشد. این کاهش ی میزان هزینه قابل کاهش )با شرط ثابت بودن محصول( میدهندهننشا

 (. کارایی اقتصادیNنقطه نه در صورت گیرد ) Cشود که تولید ما در نقطه هزینه در صورتی ایجاد می

(EE نیز )گردد:زیر تعریف می صورت به 

𝐸𝐸𝑖 =کارایی اقتصادی =
0𝑀

𝑂𝑆
                                                                                            (8 − 2) 

 باشد.عدم کارایی اقتصادی می دهنده نشان زین MS یفاصله

 محور()ماهیت خروجی محصول یساز حداکثرگیری کارایی بر مبنای اندازه 2-۵-2

محور، مرز کارایی را در جهت ماکزیمم کردن خروجی تا جایی که ورودی در ماهیت خروجی

ی ها در همان سطح، همهورودی داشتن نگهی با ثابت به عبارتکنند؛ افزایش نیابد محاسبه می

دهند تا واحد مورد ارزیابی به مرز کارایی مورد ارزیابی را به یک نسبت افزایش میهای واحد خروجی

 برسد.

پیش آید که  بدون استفاده از عوامل تولید بیشتر، چه میزان محصول  سؤالممکن است این 

 .«توان تولید نمود؟بیشتری می

عوامل تولید  حداقلمحصول و یا بر مبنای  یحداکثر سازهای کارایی بر مبنای گیریتفاوت اندازه

 شده  دادهنشان  (۲)ای که شامل یک محصول و یک عامل تولید است، در شکل به وسیله مثال ساده

-نشان Pبا بازده متغیر نسبت به مقیاس رسم شده است.  F(X)است. در نمودار )ب( تابع تولید مرزی 

عوامل  حداقلکارایی فنی این بنگاه بر مبنای  .باشدمیی بنگاهی است که با عدم کارایی مواجه دهنده

است و در صورتی که بر مبنای حداکثرسازی محصول محاسبه گردد،  (AB/AP)تولید برابر نسبت 

عوامل تولید و حداکثر کردن  حداقلهای بر مبنای بنابراین روش؛ خواهد بود (CP/CD)برابر نسبت 

های یکسان )میزان کارایی( خواهند محصول، تنها در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس، دارای جواب

یکسان نخواهند بود.  ها جواببود، اما اگر بازده صعودی و یا نزولی نسبت به مقیاس وجود داشته باشد، 

 نشان داده شده است. (۲)بازده ثابت نسبت به مقیاس در نمودار )ب( شکل 
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 سازی محصولعوامل تولید و یا حداکثر سازیحداقلگیری کارایی بر مبنای ی اندازهمقایسه (۲-۲)نمودار 

 

)در حالت بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید ،CP/CD)= (AB/AP) که به معنی  خواهد شد

باشد، بنابراین در مطالعات تجربی بایستی اطمینان برابر بودن کارایی محاسبه شده از دو روش می

مورد مطالعه مناسب است و از آن روش خاص  یها بنگاهحاصل کرد که کدام مبنا برای آن صنعت یا 

 استفاده نمود.

روی  محصول یحداکثر سازتوان بر مبنای همچنین انواع کارایی تعریف شده توسط فارل را می

ها را بر مبنای میزان انواع کارایی Aبرای هر نقطه غیرکارا مانند  (۳)شکل نشان داد. در نمودار 

,𝑦1)و دو محصول  (x)محصول در شرایط یک عامل تولید  یحداکثر ساز 𝑦2)  ایم. نشان داده 

 
 محصول یحداکثر سازکارایی فنی و تخصیصی بر مبنای ( ۳-۲شکل )
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موجود،  یاورفنتوان با توجه به مقیاس( میبا ملحوظ داشتن فرض فارل )بازدهی ثابت نسبت به 

𝑧𝑧)نشان داد. منحنی  یدوبعدمنحنی امکانات تولید یک بنگاه را در فضای  منحنی امکانات تولید ( ,

𝑧𝑧)زیر منحنی  A نمایانگر یک بنگاه ناکارا است. دقت شود که بنگاه غیر کارای Aو نقطه  باشدمی , )

 یاورفنبا توجه به  Aی امکانات تولید باالتری است )بنگاه دهندهنشان (A)قرار دارد و در این صورت 

 قرار داشته باشد(. Bتوانسته در نقطه موجود می

بیانگر  ABمحصول بدین صورت است که فاصله  یحداکثر سازکارایی بر مبنای گیری روش اندازه

تولید را به این میزان  توان یم بدون نیاز به عوامل تولید بیشتر میزان عدم کارایی فنی است، یعنی

 محصول برابر است با: یحداکثر سازبنابراین میزان کارایی فنی بر مبنای ؛ افزایش داد

𝑇𝐸0=کارایی فنی  = 𝑂𝐴/𝑂𝐵  (۲-۹)                                                                                     

قابل ترسیم است که در آن صورت  (,𝐷𝐷)در صورت داشتن اطالعات قیمت، خط درآمد یکسان 

 اسبه خواهد بود:زیر قابل مح صورت بهکارایی تخصیصی 

𝐴𝐸0 = کارایی تخصیصی  = 𝑂𝐵/𝑂𝐶  (۲-۱۰)                                                                        

افزایش درآمد تلقی نمود )مانند کاهش هزینه به علت  عنوانبتوان تخصیصی را میافزایش کارایی 

 عامل تولید(. کارایی اقتصادی عبارت است از: حداقلافزایش کارایی تخصیصی بر مبنای 

𝐸𝐸0 = کارایی اقتصادی  =
𝑂𝐴

𝑂𝐶
= (

𝑂𝐴

𝑂𝐵
) (

𝑂𝐵

𝑂𝐶
)  (۲-۱۱)                                                    

کارایی اقتصادی = × کارایی فنی کارایی تخصیصی  (۲-۱۲)                                             

کارایی اقتصادی، کارایی مقدار عددی این سه نوع کارایی )کارایی فنی،  شایان توجه است که

 موردنظرخطوطی که از مبدأ به نقاط  لهیوس بهها باشند. در ضمن کاراییتخصیصی( بین صفر و یک می

گیری گیری کارایی مستقل از واحدهای اندازهاندازه گرید  عبارتبشوند. گیری میشوند، اندازهرسم می

نفر  صورت بهمثال در نظر گرفتن تعداد کارگران  عنوان بهگیری )ر در واحد اندازهعنی تغییی؛ باشدمی

 در میزان کارایی ایجاد نخواهد کرد.تغییری  (ساعت به جای کارگر در سال
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 گیری عملی کاراییاندازه 2-6

های اقتصادی معرفی گیری کارایی را بر مبنای تئوریای روش اندازهطی مقاله فارل ۱۹۵۷در سال 

دلیل مشکالت عملی در عملی محاسبه کرد، اما ب طور بهنمود و کارایی بخش کشاورزی آمریکا را 

بازده ثابت نسبت به مقیاس( مطرح بود، این روش هایی که در روش فارل )و محدودیتگیری اندازه

در دو قاره از جهان  ۱۹۷۷تا اینکه در سال  مسکوت ماند ها سالکاربرد عملی چندانی نیافت و تا 

تعریف فارل توسط روش  برحسبگیری عملی کارایی اندازه زمان هم طور بهو اروپا( )آمریکا 

۱فیمرزی تصاد اقتصادسنجی
(SFA) از طریق روش برنامه۱۹۷۸پذیر شد؛ همچنین در سال امکان ،-

 گیری کارایی ممکن گردید.نیز اندازه (DEA)ریزی خطی 

 ریغو  ۲دو روش متمایز از یکدیگر تحت عناوین پارامتریک یکل طوربمحاسبه کارایی،  ینهیدرزم

 وجود دارد. ۳کیپارامتر

 های پارامتریکروش 2-6-۱

در سال  ۵و چاو ۴توسط آیگنر مطالعات به روش پارامتریک بر اساس فنون اقتصادسنجی نیاول

ها، الگویی با یک جزء اخالل تصادفی مرکب تصریح و با فنون صورت گرفت. در این روش ۱۹۶۸

وجود  گردد. به دلیلکارایی و ناکارایی بنگاه محاسبه می تیدرنهاشود و اقتصادسنجی تخمین زده می

در اثر عوامل تصادفی  دهد که از مرز کاراییمی ها بنگاهروش پارامتریک این امکان را به  خطای جمله

تحلیل مرزی تصادفی، تحلیل بدون توزیع و  هنوز کارا هستند. سه روش که یحال در منحرف شوند

یز موجود در شکل تابعی و ن یها تفاوتباشند. های پارامتریک میتحلیل مرزی پهن، از انواع روش

 (.۲۰۰۳ایلیوا، شود )از یکدیگر می ها آنی خطا در این سه روش باعث تمایز توزیع جمله

                                                 
1
 Stochastic Frontier Approach 

2
 Parametric 

3
 Non-Parametric 

4
 Aigner 

5
 Chu 
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شود. می در این روش، ابتدا تابع هزینه )تولید( با توجه به فروض در نظر گرفته شده، تخمین زده

 کارایی واحدها از طریق رابطه زیر قابل محاسبه است: با استفاده از این تابع

Y = F(X) +V-U          ( 2-13 ) 

V~ N(0,1) 

U~ [N(0,1)] 

جزء تصادفی  Vی عوامل تولید، دهندهنشان Xی میزان محصول، دهندهنشان Yی فوق، در رابطه

ی عدم کارایی توزیع دهندهنشان Uاخالل( معمول در اقتصادسنجی با توزیع نرمال استاندارد و  جمله)

 نیمه نرمال است.

 های غیر پارامتریکروش 2-6-2

را جهت تعیین کارایی در حالت دو ورودی و یک  کیپارامتر ریغاولین روش  ۱۹۵۷فارل در سال 

 خروجی ارائه نمود.

پردازند، تابع گیری کارایی میریزی خطی به اندازهبرنامه ی لهیوس  بهک که های ناپارامتریدر روش

گونه فرضی برای وجود یک جزء اخالل تصادفی وجود تصریح نشده و هیچ ها بنگاهمشخصی برای تولید 

 هرصادفی از مرز کارایی را نداشته و گونه انحراف تامکان هیچ ها بنگاهها ندارد. در حقیقت در این روش

های ناپارامتریک، روش شود. دو نوع از روشگیری میاندازهناکارایی  عنوان بهنحرافی از مرز گونه ا

 (.۲۰۰۳ایلیوا، باشد )ها و تحلیل بدون رویه میتحلیل پوششی داده

 هادهنها و ستاگیری دادههای اندازهنگرش 2-7

باالیی  تیاهمانتخاب متغیرهای ورودی و خروجی سیستم در ارزیابی کارایی یک واحد از 

عوامل مؤثر بر کارایی در نظر گرفت.  عنوانبتوان برخوردار است. در عمل تعداد زیادی از متغیرها را می

ن ورودی یا خروجی واحد تعریف شود. رویکردهای مختلفی برای تعیی عنوان بههر متغیر بایستی 

ترین این رویکردها، رویکردهای و مؤسسات مالی وجود دارد؛ اما عمده ها بانکهای ها و خروجیورودی

 ای هستند.تولیدی و واسطه
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 ۱اینگرش واسطه 2-7-۱

 از شوند.ی خدمات مالی در نظر گرفته میی واسطهیک مؤسسه عنوان به ها بانکدر این نگرش 

آوری ای از طریق جمعی خدمات واسطهدهندهبه صورت ارائه ها بانک (۱۹۹۲) ۲کالول و دیویس نظر

ها، اوراق بهادار و سایر دار مانند انواع وامهای بهرهبه دارایی ها آنها و تبدیل ها و سایر بدهیسپرده

واحد پولی هر کشور در محاسبات  برحسبها دهنکنند. در این نگرش، ستامی تیفعال ها یگذار هیسرما

ها را ی پرداختی برای تجهیز سپردههای بانکی، بهرهشوند. همچنین مجموع هزینهمنظور می ها مدلو 

 شودیک داده تلقی می وانبعنی مشتریان نیز در این نگرش، سپرده گرید  عبارت  بهشود. نیز شامل می

وجوه قابل پرداخت  نوانع بهها )ها شامل سرمایه، نیروی کار و سپردهای دادهبنابراین در نگرش واسطه

 شود.را شامل می ها مشارکتها و ها مجموع مانده وامدهنو ستا وام( صورت به

 ۳نگرش تولیدی 2-7-2

 عنوان به ها بانکدر ادبیات بانکداری حاکم بود. در این دیدگاه،  ۱۹۸۰ی این نگرش تا دهه

بنابراین ؛ و مصرف وجوه استشوند. این دو خدمت گردآوری ی دو نوع خدمت مشخص میتولیدکننده

های وام و سپرده ی خدمات حسابتولیدکننده عنوان به ها بانکروش قبلی،  برخالفدر این نگرش 

 نمایند. در این روشد استفاده میی خدمات از سرمایه و نیروی کار خوشوند که برای ارائهتلقی می

ای مبلغ در نگرش واسطه که یدرحالخدماتی است،  یها حسابتعداد  برحسبها گیری ستاندهاندازه

شود، لذا داده تلقی نمی عنوان بههای مشتریان با این نگرش، سپرده که ییازآنجاپولی مالک است. 

های شود، بنابراین در این رویکرد، دادههای بانکی نمیی پرداختی، نیز شامل مجموع هزینههزینه بهره

 نیروی کار است.هر بانک فقط شامل سرمایه و 

یک متغیر از حیث ورودی یا خروجی، تعداد متغیرهای مؤثر بر  تیماهنظر از تشخیص صرف

برای یک  شده  گرفتهکار با هر منبع ب DEAعملکرد یک سیستم معموالً بسیار زیاد هستند. در مدل 

                                                 
1
 Intermediation Approach 

2
 Kayvl and Davis 

3
 Production Approach 
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DMU  بنگاه فعالیت  جهیدرنتیک متغیر ورودی رفتار شود. متغیرهای خروجی هم  عنوانبباید

رهای محیطی هم در برخی مواقع متغی عالوهبآیند؛ ها به وجود میها به خروجیتبدیل ورودی منظور به

کلیمبرگ و ) است که در فهرست متغیرها وارد شوندکه بر فعالیت واحد تأثیرگذارند، نیز الزم 

 عنوان بهافزایند ها میآن دسته از متغیرهای محیطی که منابعی را به خروجی (.۱۹۹۵ ،۱پادیکمب

ابو ) شوندخروجی در نظر گرفته می عنوان بهورودی و جایی که متغیرها نیازمند منابع بنگاه هستند 

 (.۱۹۹۱ ،۲و همکاران یانیصوف

باشدکه این می مسئلهتعداد زیاد متغیرهای ورودی و خروجی نیازمند ابعاد بیشتری از فضای حل 

 رفی تعداد زیاد متغیرها در تحلیلاز ط (.۲۰۰۳ ،۳و اندرسون جنکیزدهد )امر دقت تحلیل را کاهش می

به کاهش تفاوت بین نمرات کارایی واحدها منجر شده که نتیجتاً تعداد بیشتری از واحدها کارا به نظر 

منجر به افزایش  تنها نه DEAتعداد بیشتر متغیرها در  درواقع (.۱۹۸۹ ۴)گلنی و رول،خواهند رسید 

نمرات کارایی شده بلکه تعداد واحدهای کارا را نیز افزایش داده و کاهش قدرت تشخیص مدل را در 

 (.۱۹۸۵ ،۵)نومامیکپی دارد 

 مجموعه مرجع 2-8

انی قادر باشند با مقدار حداقلی از عوامل تولید، مقدار معینی از در یک صنعت اگر تولیدکنندگ

نمایند و یا اینکه با مقدار معینی از عوامل تولید، حداکثر ممکن از محصوالت مختلف را تولید 

محصوالت مختلف را تولید نمایند، سایر تولیدکنندگان این صنعت در صورتی کارا خواهند بود که 

مقداری تولید یا های کارا بر روی منحنی همبنگاه هیکل بتوانند مشابه این تولیدکنندگان عمل نمایند.

 تولید مرزی قرار دارند.منحنی تابع 

                                                 
1
 Klimberg and Puddicombe 

2
 Boussofiane et al 

3
 Jenkins and Anderson 

4
 Golany and Roll 

5
 Numamaker 
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غیر کارا، یک بنگاه کارا یا ترکیبی از دو یا چند بنگاه کارا  هایبرای هر یک از بنگاه DEA درروش

گردند. از آنجائی که این بنگاه مرکب )ترکیب دو یا چند بنگاه کارا( مرجع و الگو معرفی می عنوانب

 شود.یک بنگاه مجازی کارا شناخته می عنوانبدر صنعت وجود نخواهد داشت،  ضرورتاً

تواند یک بنگاه واقعی، یا در حالت کلی یک ، میرکارایغعبارت دیگر بنگاه مرجع برای یک بنگاه ب

 بنگاه مجازی باشد.

 کارا برای هر بنگاه یافتن بهترین بنگاه مجازی DEAیکی از مزایای روش  ماحصل کالم اینکه

بنگاهی کارا باشد، مجموعه مرجع آن )بنگاه مجازی  چنانچهباشد. )چه کارا و چه غیر کارا( می واقعی

 کارا( خود این بنگاه خواهد بود.

های کارا در تشکیل بنگاه مجازی کارا )الگوی مرجع( شایان یادآوری است که سهم هر یک از بنگاه

,λ (𝜆1برای یک بنگاه غیرکارا بستگی به وزن  𝜆2, … , 𝜆𝑛) که توسط روش رددا DEA  برای هر یک از

 شود.های کارا محاسبه و ارائه میبنگاه

 پیشین ی شده انجاممطالعات  2-۹

 در خارج از کشور شده انجاممطالعات  2-۹-۱

، با استفاده از روش ۱۹۹۴-۲۰۰۱ی در دوره نهیهز کارایی یبه بررس (،۲۰۰۵) ۱فرایز و تاکسی

SFA  و  قزاقستانبلغارستان، مجارستان، جمهوری چک،  ازجمله کشور شرق اروپا ۱۵بانک در  ۲۸۹در

با  سهیدر مقا یخصوص یها که بانکدهد نتایج حاصل از این مطالعه نشان می .پرداختند روسیه

-یم یخارج تیمالک یدارا غلبا ها بانک نیا رایهستند، ز کارآمدترکشورها  نیدر ا یدولت یها بانک

 .باشند

VRS و CRS ۳با استفاده از مدل (،۲۰۰۵) ۲دایسون کامنهو و
با  نهیهز وریبهره یرگیبه اندازه ۱

مطالعه  نیاز ا آمده دستب جیشعبه بانک در کشور پرتغال پرداختند. نتا ۱۴۴ یبرا متیق تیعدم قطع

                                                 
1
 Fries & Taci 

2
 Camanho,Dyson 

3
 .constant returns to scale (CRS) 
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 معد طیدر شرا یحت نهیهز وریبهره یابیارز یبرا یروش مناسب تواند یم DEA که دهدینشان م

 باشد. متیق تیقطع

بانک  ۷۱، به بررسی کارایی هزینه و سود SFAبا استفاده از روش  (،۲۰۰۹) ۲عبدرازک سیری

فارس )بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات( و تجاری در کشورهای عضو همکاری خلیج

ی برای دورهی اسالمی و معمولی ها بانکای کارایی در میان کشورها و بین همچنین به تحلیل مقایسه

ی دهد که نسبت وام به دارایی رابطهپردازد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میمی ۲۰۰۷-۱۹۹۹

یی که نسبت هزینه به ها بانکو همچنین  ی منفی با کارایی هزینه داردهمثبت با کارایی سود و رابط

-ای نشان میتحلیل مقایسه و نتایج حاصل از ؛سود کمتری دارند، از کارایی بیشتری برخوردار هستند

ی اسالمی بیشتر است. پایین ها بانکی معمولی در مقایسه با ها بانکمیانگین کارایی  طور بهدهد که 

توان ناشی از چند دلیل عمده دانست: کمتر ی اسالمی را میها بانکبودن کارایی هزینه و سود در 

ی ها بانکی اسالمی در مقایسه با ها بانکدر ها و باال بودن هزینه سرمایه و نیروی کار بودن دارایی

 ی معمولی.ها بانکی اسالمی در مقایسه با ها بانکپذیری در معامالت در کاهش ریسک معمولی،

3دانگ و همکاران
 SFAو  DEAهای از روش آمده دستببه بررسی ثبات نمرات کارایی (،201۴)

ی های چینی در دورهکارایی هزینه و بازدهی به مقیاس را برای تعدادی از بانک ها آنپرداختند. 

ی و مطالعه قرار دادند. نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن است که سازگاری بررس مورد ۲۰۰۷-۱۹۹۴

 متریک و غیر پارامتریک وجود داردهای پاراآمده از روش به دستبندی نمرات کارایی متوسط در رتبه

 کند، زیرا کهاستفاده از چندین روش برای تحلیل کارایی اشاره می ضرورت بههمچنین این تحقیق و 

  تر هستند.تر و قویهای متقابل واقعینتایج حاصل از بررسی

گیری کارایی هزینه در به اندازه (SFA)استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ  با (،۲۰۱۵) 4زائو و کنگ

پرداختند.  ۲۰۰۶-۲۰۱۰ی بانک سهامی، برای دوره ۱۳بانک دولتی و  ۵شامل  تجاری چینی بانک ۱۸

                                                                                                                                               
1
 .variable returns to scale (VRS) 

2
 Samir Abderrazek Srairi 

3
 Yizhe Dong, Robert Hamilton,Mark Tippett 

4
 Hailing Zhao, Sangmok Kang  
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ی های دولتی در دورههای سهامی نسبت به بانکای بانکدر این بررسی، میانگین کارایی هزینه

دهد که تابع بیشتر بوده و بعالوه نتایج حاصل از آزمون فرضیه در این مطالعه نشان می یموردبررس

تر بوده است. در این داگالس برای انجام این بررسی مناسب -وگ نسبت به تابع کابهزینه ترانسل

پذیری در ی مدیریت، افزایش رقابتگذاری خارجی، تغییر شیوهسرمایه یها کانالمطالعه، باز بودن 

های گیر بانکدولت از صنعت بانکداری، از دالیل پیشرفت چشم میرمستقیغو حمایت  ها بانکمیان 

 است. ذکرشدهی اخیر در چند دههچین 

ی گرو و صربستان را برای دورهای در دو بانک مونتهاختالف کارایی هزینه (،۲۰۱۵) ۱سوکیچ

نگرو تا سال ی قرار داد. کشور صربستان و مونتهموردبررس SFAبا استفاده از روش  ۲۰۰۵-۲۰۱۲

رژیم پولی متفاوت و مستقل را کردند و بعد از آن دو تحت یک رژیم پولی مشترک عمل می ۱۹۹۹

ی این تحقیق نشان برگزیدند. این دو کشور از نظر اقتصادی و بانکی شرایط یکسانی دارند. نتایج اولیه

هایی است که در صربستان فعالیت نگرو بیشتر از بانکهای مونتهای بانکداد که متوسط کارایی هزینه

های خارجی و افزایش سرمایه و ، ورود بانککنند. باال بردن چارچوب نظارتی و قانونیمی

-نگرو و صربستان توصیه میهای مونتهای بانکبرای افزایش کارایی هزینه ها بانکی در ساز یخصوص

 شود.

 در داخل کشور شده انجاممطالعات  2-۹-2

خود با موضوع بررسی میزان کارایی و تعیین عوامل مؤثر بر  نامه انیپا(، در ۱۳۸۳پورمطلق )قاسم

 کارایی و عوامل مؤثر بر آن را در سال DEAآن در شعب بانک رفاه در تهران با استفاده از روش 

های اداری، قیمت ملزومات و . در این پژوهش، هزینهقراردادی بررس موردشعبه بانک  ۱۸ی برا ۱۳۸۲

خروجی در نظر گرفته  عنوان بهها و تسهیالت اعطایی ورودی و سپرده عنوانببها امکانات شعبه و اجاره

دهد که هر شش متغیر نامبرده در کارایی شعب مؤثر اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میشده

                                                 
1
 Alexander Sokic 
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ی ها و تسهیالت اعطایی با رابطهای معکوس و سپردهبها با رابطهاند و اجارهتشخیص داده شده

 مستقیم.

داگالس -نامه خود با استفاده از تابع هزینه مرزی تصادفی کاب(، در پایان۱۳۸۵گرشاسبی فخر )

بانک تجاری و  ۶های صنعت بانکداری در ایران در هشت بانک دولتی )به بررسی امکان کاهش هزینه

دهد که از پژوهش وی نشان می. نتایج حاصل پرداخت ۱۳۷۹-۱۳۸۰ی ها سالبانک تخصصی( برای  ۲

ی ها بانکی تجاری بیشتر از میانگین ناکارایی هزینه در ها بانک ی مورد بررسی، ناکارایی هزینهرهدو در

ای صنعت ینهدهد که میانگین کارایی هزدست آمده نشان میتخصصی است؛ و همچنین نتایج ب

 ی مورد بررسی روند مالیم صعودی را طی کرده است.دوره بانکداری ایران در

ای بانک ملت برای ، به بررسی کارایی هزینهSFA(، با استفاده از روش ۱۳۸۷مکاران )ابریشمی و ه

پرداختند. پس از تخمین تابع هزینه و ظاهر شدن جزء ناکارایی مشخص شد که  ۱۳۷۰-۱۳۸۲ی دوره

باشد. از سوی دیگر ده درصد از واریانس جمالت خطای مدل به دلیل وجود جزء ناکارایی می

به حداقل هزینه کل  شده انجامای نشان داد که نسبت هزینه کل به کارایی هزینه محاسبات مربوط

ی مورد بررسی، تنها با هفت درصد ناکارایی است؛ لذا بانک ملت طی دوره ۰۷/۱بانک به طور متوسط 

 ای مواجه بوده است.هزینه

های ه و کشش، ساختار بانکی کشور را از حیث کارایی هزین(۱۳۸۹) خیابانی و حمیدی صحنه

بررسی و مطالعه قرار دادند. در این پژوهش، بر سازگاری تابع هزینه دو  جایگزینی و مکملی مورد

۱محصوله با ساختار بانکی و محاسبه کارایی هزینه با رویکرد توزیع آزاد
(DFA) شود. در تأکید می

کنند. بانک داللت میمجموع، نتایج مدل بر معکوس بودن رابطه کارایی هزینه با میزان دارایی 

ها و ، بیانگر مکمل بودن نیروی انسانی و سپردههای جایگزینی و مکملی عوامل هزینهمحاسبات کشش

ی فیزیکی به ها است. همچنین نیروی انسانی و سرمایهی فیزیکی با سپردهنقش جانشینی سرمایه

 دارند.ها نقش جانشینی ی فیزیکی با سپردهمقدار کمتری نسبت به سرمایه

                                                 
1
 Distribution Free Analysis 
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ی بانک تجارت استان اصفهان را از طریق شعبه ۱۲۸ای ، کارایی هزینه(۱۳۸۹)رنجبر و همکاران 

های  ی ترانسلوگ و روش حداکثر درستنمایی برای سالتحلیل مرزی تصادفی با استفاده از تابع هزینه

کردند. نتایج آماری ای شعب مذکور را شناسایی برآورد و عوامل مؤثر بر کارایی هزینه ۱۳۸۸-۱۳۸۶

ای شعب بانک تجارت استان اصفهان دهند که میانگین کارایی هزینهها نشان میحاصل از برازش داده

های تسهیالت  ای شعب با نسبتباشد؛ ضمناً کارایی هزینهدرصد می ۸۷/۶۱ مورد بررسی طی دوره

های  ی مستقیم و با نسبترابطه کل دارایی شعب، اعطایی به دارایی کل و سود پیش از کسر مالیات به

 ی معکوس دارد.رابطه های شعبکل سپرده های بلندمدت بهکل دارایی و سپرده  دارایی نقد به

ای ده بانک دولتی و چهار بانک خصوصی را با ، کارایی هزینه(۱۳۹۲)خداداد کاشی و حاجیان 

با دو محصول وام و سپرده برای  (۱۹۹۲)استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ و رویکرد بتیس و کوئلی 

-ای طی دورهمورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد که متوسط ناکارایی هزینه ۱۳۸۰-۱۳۸۶ی دوره

افزایش یافته و مقدار  ۱۳۸۶در سال  درصد ۳۷ به ۱۳۸۰درصد در سال  ۲۲ی مورد بررسی از 

 ست.دولتی ا های بانکخصوصی کمتر از  های بانکناکارایی 

 گیرینتیجه 2-۱0

وری پرداخته شده است. عالوه بر این در کارایی و بهره هیاولدر این فصل به بیان دقیقی از مفاهیم 

این فصل به انواع کارایی یعنی کارایی فنی و کارایی تخصیصی نیز اشاره و توضیح داده شده است. 

ه به عوامل تولید تولید با توج یحداکثر سازی میزان توانایی یک بنگاه برای دهندهکارایی فنی، نشان

ترکیب بهینه عوامل  ی توانایی بنگاه برای استفاده ازدهندهمشخص است. کارایی تخصیصی، نشان

. ترکیبی از کارایی فنی و کارایی تخصیصی را کارایی اقتصادی است ها آنه به قیمت تولید با توج

کارایی  ی تولید و تخصیص عوامل تولید است.نحوهگویند. کارایی اقتصادی به معنای کارایی در 

ای کارا عمل کنیم، بهترین تخصیص از لحاظ هزینه هرگاهگویند، زیرا اقتصادی را کارایی هزینه نیز می

 آید.ی تولید نیز به وجود میو بهترین شیوه
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قاء کارایی و ترین گام جهت ارتوری اساسیگیری بهرهکه اقدام به اندازه است الزم به یادآوری

حاصل  آنچهشود چه منابعی صرف شده و در قبال وری است؛ بدین معنی که دقیقاً مشخص میبهره

گویی در گیری علمی و شاخص صحیحی بکار برده نشود، با مغلطه و کلیگردیده است. اگر روش اندزه

نتیجه عدم دستیابی به وری مواجه خواهیم شد و عدم تطبیق آن با اصول علمی، اتالف منابع و در بهره

 ت نظام اقتصادی را در پی خواهد داشت.وری چه در سطح بنگاه و چه در کلیبهره

در انتهای فصل به بررسی مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور پرداخته شده است. نتایج 

ی محاسبه یهنیزم درای گونه مطالعهدهد که در ایران تاکنون هیچحاصل از این مطالعات نشان می

مورد استفاده در این پژوهش انجام نشده  روشهای ناپارامتریک و کارایی هزینه با استفاده از روش

 است.

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 











































































 



33 

 

  

 

 فصل سوم 

 روش اجرای تحقیق
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 مقدمه ۳-۱

ماهیت موضوع، نوع پژوهش و همچنین متغیرهای  ی اجرای یک پژوهش ارتباط زیادی باشیوه

اما باید توجه داشت آنچه موجب شده جوهر علمی حیات پیدا کند، وقوف به اکتشافات ؛ پژوهش دارد

هایی که بشر برای پیشرفت یعنی شیوه ؛هاستو نتایج علوم نیست بلکه شناخت و درک عمیق روش

دستیابی به حقیقت هستند. با توجه به اهمیتی که  ها در حقیقت ابزارهایعلم بکار بسته است. روش

 شود.شناسی پژوهش دارد در این فصل به آن پرداخته میروش

پژوهش اختصاص دارد. بر این اساس، در این فصل،  ی روش شناسانههای فصل حاضر به جنبه

این، به شود. افزون بر مشخص می ها آنی سنجش متغیرها و مفاهیم اساسی پژوهش تعریف و نحوه

ها اشاره های تجزیه و تحلیل دادههای گرداوری اطالعات و در نهایت به روشگیری، روشی نمونهشیوه

 شود.می

 نوع پژوهش ۳-2

بندی علمی از نظر هدف، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر ه به تقسیمبا توج

های منطقی و ریاضی انجام شده اساس تحلیلای بوده و بر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی و مقایسه

 .است

 محیط پژوهش ۳-۳

شعبه یک بانک خصوصی در  ۸۲های  مورد استفاده در این پژوهش مربوط به اطالعات و داده

 استان تهران است. این اطالعات بصورت مستقیم از دفتر مرکزی این بانک در تهران گرفته شده است. 

 نمونهی آماری و حجم جامعه ۳-4

و شعب  هی آماری این پژوهش انتخاب شدهای خصوصی در ایران بعنوان جامعهیکی از بانک

  .ه استموجود این بانک در استان تهران بعنوان نمونه مورد استفاده قرار گرفت

 

 



35 

 

 متغیرهای پژوهش ۳-۵

های کارکنان، هزینه استهالک، اجاره محل، های اداری شامل هزینههزینههای اداری: هزینه

 .است، هزینه آب و برق و گاز و تلفن، هزینه هدایا و ... ونقل حملهزینه ملزومات اداری، هزینه 

-الحسنه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، سرمایهاین متغیر شامل قرض تسهیالت اعطایی:

ن سرمایه در گردش واحدهای تأمیگذاری مستقیم، مضاربه، معامالت سلف، فروش اقساطی جهت 

تملیک،  شرط به، فروش اقساطی مسکن، اجاره آالت نیماشفروش اقساطی وسایل تولید و  تولیدی

 .استمزارعه و مساقات  جعاله

 آید.می به دستاین متغیر از حاصل جمع درآمدهای مشاع و غیر مشاع درآمد کل: 

گذاری که با توجه های سرمایهذاران سپردهگدرآمدهای مشاع: درآمد مشترک بین بانک و سپرده

شود؛ سود و وجه التزام تسهیالت اعطایی، سود حاصل از تقسم می ها آنبین  کدام هربه نسبت منافع 

گذاری، تفاوت سود قطعی و های سرمایهالحساب سپردهها، سود علیگذاریها و سرمایهگذاریسپرده

 .. .گذاری و.های سرمایهحساب سپردهالعلی

گذاران سرمایه مشترک نبوده و مختص غیر مشاع: بقیه درآمدهای بانک که با سپردهدرآمدهای 

الحسنه، درآمد حاصل از جاری و قرض یها حساب؛ درآمد کارمزد، درآمدهای حاصل از استخود بانک 

 .فروش و ارائه خدمات، نتیجه مبادالت ارزی، سایر درآمدها

 هادادهابزار و روش گردآوری  ۳-6

است.  شده استفادهای کتابخانه -از روش اسنادی ر این پژوهش برای گرداوری مبانی نظرید

 است. شده گرفته بانک مراجعه به با مستقیم و صورت  به مربوط به مدل مورد استفادهاطالعات آماری 
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 چارچوب تحلیل ۳-7

 ای فارلکارایی هزینه ۳-7-۱

ریزی برنامه های مدلگیری از ناپارامتری است که با بهره روشی (DEA)ها تحلیل پوششی داده

پردازد. در این روش، با استفاده می (DMU)گیرنده ریاضی به سنجش کارایی نسبی یک واحد تصمیم

های مختلف هر یک از ها، مقادیر مربوط به کاراییدهنها و ستااز اطالعات موجود مربوط به نهاده

یا تابعی معلوم  شده تعیینشود. در این روش، واحدها با یک سطح استاندارد از قبل محاسبه می ها بنگاه

ای است که در شرایط گیرندهواحدهای تصمیم ها آنشوند، بلکه مالک ارزیابی و مشخص مقایسه نمی

 تابع تولید مرزی در عمل مشکل استدهند. از آنجا که تعیین مشابهی انجام می های فعالیتیکسان، 

ی مرز دهندهده به نهاده را داشته باشند، تشکیلنهای که باالترین نسبت ستا، بنگاه(DEA)روش در 

 کارایی خواهند بود.

شود که گیری کارایی هزینه را پیشنهاد داد. در مدل فارل فرض میاندازه ۱فارل ۱۹۵۷در سال 

-بین واحدهای تصمیم ها قیمتباشند، اگرچه ممکن است  شده  شناختهقیمت عوامل تولید ثابت و 

) گیرنده
۲
𝐷𝑀𝑈𝑆)  .ها و ای واحدها با ورودیآوردن کارایی هزینه دست به منظور بهمتفاوت باشند

ورودی موجود، با حل  های باقیمتهای فعلی های متعدد، حداقل هزینه برای تولید خروجیخروجی

ا فرض بازدهی متغیر نسبت به و ب ۳(۱۹۸۵فار و همکاران ) ریزی خطی زیر که توسطی برنامهمسئله

 آید: می دستبمعرفی شد،  مقیاس
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 Farrell 

2
 Decision  making  units 

3
 Fare et al 
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min     𝑤𝑖0 𝑥𝑖0
∗  

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 

∑ 𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗 − 𝑦𝑟0

𝑛

𝑗=1

≥ 0         𝑟 = 1,2, … , 𝑠                                                                       (1 − 3) 

∑ 𝜆𝑖

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑖0
∗ ≤ 0           𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

∑ 𝜆𝑗 = 1                                                

𝑛

𝑗=1

 

𝜆𝑗 ≥ 0                                   𝑗 = 1, … , 𝑛 

 

𝑗 = 1, … , 𝑛؛ بررسی مورد های بانکی تعداد دهندهنشان𝑥𝑖0
ریزی فوق )که با حل مسئله برنامه ∗

هزینه بانک مورد بررسی با همان قیمت  حداقلحاصل خواهد شد( بردار عوامل تولیدی است که باعث 

𝑤𝑖0 سطح تولید  و𝑦𝑟0  شد؛خواهد 𝑤𝑖 هابردار قیمت ورودی.  

 خواهد آمد:   دست بهزیر  صورت بهبرای هر بنگاه  (CE)کارایی هزینه یا کارایی اقتصادی 

𝐶𝐸𝑖 = 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
∗ 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗  ⁄                                                                                                     (2 − 3)

 شود.، نسبت حداقل هزینه ممکن به هزینه موجود تعریف می(CE)در واقع کارایی هزینه 

 ای جدیدمدل تخمین کارایی هزینه ۳-7-2

( در نظر ۱-۳معادله شماره ) DEAای توان برای مدل کارایی هزینهاساسی که میاز ایرادات 

گرفت این است که در بازارهای واقعی با محدودیت اطالعات قیمت عوامل تولید مواجه هستیم و 

 ها بنگاهکنند؛ و همچنین قیمت عوامل تولید بین بازارها لزوماً تحت فرض بازار رقابت کامل عمل نمی

(DMU’s) .متفاوت است 

ها با هم ها و خروجیمثال اگر دو بانک فرضی را در نظر بگیریم که از نظر تعداد ورودی طور به

( در بانک دیگر 𝑤𝑖)ها اما قیمت هر واحد ورودی در بانک اول دو برابر قیمت ورودی ؛یکسان باشند

 اگرچه. استهای تولید در بانک دوم اوّل دو برابر هزینه در بنک ((W𝑖x𝑖های تولید آنگاه هزینه باشد.
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گیرد که این کند، اما این واقعیت را در نظر نمیای بین دو بانک را محاسبه میمدل قبل کارایی هزینه

کند به این نکته اشاره می (۲۰۰۲) ۱تنقیمت عوامل تولید با یکدیگر متفاوت هستند.  ازنظردو بانک 

۲فار و همکارانکه مدل 
های تولید با کاهش قیمت گیرد که هزینهواقعیت را در نظر نمی، این (۱۹۸۵)

 اقص مدل زیر رابرای جلوگیری از این نو ین اوراکاهش پیدا کنند. بناب وضوح بهتوانند عوامل تولید می

 کند: پیشنهاد می ها بانکای رزیابی کارایی هزینها برای

𝑚𝑖𝑛    𝑒𝑥𝑖0
∗  

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 

∑ 𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗 − 𝑦𝑟𝑜

𝑛

𝑗=1

≥ 0,      𝑟 = 1,2, … , 𝑠                                                                          (3 − 3) 

∑ 𝜆𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

− 𝑒𝑥𝑖0
∗ ≤ 0,     𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

∑ 𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

= 1 

𝜆𝑗 ≥ 0,       𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

𝑒 ∈ 𝑅𝑚 ی عناصر آن برابر یک است و همه هک طری استیک بردار س 

𝑥𝑖𝑗 = (𝑤1𝑗𝑥1𝑗 , … , 𝑤𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗)𝑇  

3(𝑁𝐶𝐸) =
𝑒𝑥0

∗

𝑒𝑥0
                                                                                                                     (۴ − 3) 

ناحیه بازدهی کند که آیا بنگاه در مدل اخیر با قید بازدهی متغیر نسبت به مقیاس مشخص نمی

نسبت  یصعود یرغی قید بازده کند. این مهم در عمل با مقایسهصعودی یا نزولی مقیاس فعالیت می

∑به مقیاس 𝜆 ≤ 1𝑛
𝑗=1  که  یطور  به گیرد :صورت می  

 

 

 

 
                                                 
1
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3
 New cost efficiency 



39 

 

𝑚𝑖𝑛    𝑒𝑥𝑖0
∗  

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 

∑ 𝜆𝑗𝑦𝑟𝑗 − 𝑦𝑟𝑜

𝑛

𝑗=1

≥ 0,      𝑟 = 1,2, … , 𝑠                                                                             (۵ − 3) 

∑ 𝜆𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

− 𝑒𝑥𝑖0
∗ ≤ 0,     𝑖 = 1,2, … , 𝑚 

∑ 𝜆𝑗

𝑛

𝑗=1

≤ 1 

𝜆𝑗 ≥ 0,       𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

ی مقدار ماهیت نوع بازده در عدم کارایی مقیاس برای یک بنگاه خاص با مقایسه یگرد  عبارت  به

بازده متغیر نسبت به  در حالتنسبت به مقیاس، با مقدار کارایی  یصعود یرغکارایی در حالت بازده 

با بازده نزولی  موردنظرباشند، آنگاه بنگاه  برابر باهمکه اگر این دو  صورت ینبدشود، مقیاس تعیین می

 به مقیاس برقرار است. ؛ در غیر این صورت شرط بازده صعودی نسبتاستنسبت به مقیاس مواجه 

 ۱تحلیل حساسیت ۳-8

ریزی خطی اهمیت دارد، یافتن جواب بهینه یک مسئله برنامه تنها  نهدر بسیاری از مسائل عملی 

کنند، نیز حائز اهمیت پارامترهای مسئله تغییر می که هنگامیبلکه میزان تغییرات در جواب بهینه 

 تأثیرریزی خطی از دو نوع مجزا و پیوسته است. مطالعه است. تغییرات پارامترهای یک مسئله برنامه

تغییرات مجزا و پیوسته پارامترها بر جواب بهینه به ترتیب تحلیل حساسیت و تحلیل پارامتری نام 

 تحقیق در عملیات است. موضوعات مهم ازجملهداردکه 

ی در یک محدودهدر تحلیل حساسیت به دنبال آن هستیم تا بدانیم تغییر در متغیرهای مستقل 

دنیا از این  های مطرح در. بسیاری از شرکتبگذارد تأثیرتواند بر متغیرهای وابسته مشخص چگونه می

تری را اتخاذ کنند و متوجه شوند نتایج یک شدهبرند تا بتوانند تصمیمات حسابتکنیک بهره می

 تصمیم تا چه میزان وابسته به یک متغیر است.

                                                 
1
 sensitivity analysis 
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کنیم، تحلیل حساسیت به این معنا خواهد بود که محاسبه و را تحلیل میوقتی رفتار یک سیستم 

ایم )خروجی آن سیستم( تا چه حد به مقادیر بینی کردهبرآورد کنیم که رفتاری که برای سیستم پیش

 حساس است. (ورودی آن سیستم)متغیرهای مستقل 

 در این پژوهش استفاده موردافزار نرم ۳-۹

جهت افزار است. این نرم LINGO ی کامپیوتریدر این پژوهش برنامه ادهاستف موردافزار نرم

روی کامپیوترهای شخصی را  قابلیت اجرا و شده یطراح یرخطیغریاضی خطی و  یها مدلتحلیل 

در یق در عملیات، جایگاه خاصی را چه افزار تحقپرکاربردترین نرم نوانعبافزار، امروزه این نرمدارد. 

 بزرگ به خود اختصاص داده است. یها شرکتهای علمی و چه در صنایع و محیط

LINGO سازی ریاضی به بهترین و بهینه یها مدلای برای طراحی و حل مجموعه ابزار گسترده

پارچه افزاری یکی نرمیک بسته LINGOترین شکل است که از کارایی باالیی نیز برخوردار است. ساده

سازی، یک محیط برجسته برای ساخت و بهینه یها مدلاست که شامل زبان قدرتمندی برای نمایش 

-های توکار که قادر به حل انواع مختلفی از مسائل بهینهکنندهویرایش مسائل و یک مجموعه از حل

 .استسازی، 

LINGO  بعد ازGAMS های رتریب ازجمله. استافزار تحقیق در عملیات ترین نرمقویLINGO 

مدل  LINDOتمام مسائلی است که توسط  یساز مدلقدرت آن در  LINDOیا  GAMSنسبت به 

 LINDO یا GAMS که یدرحالاند، بدون اینکه نیازی به تعیین نوع مدل توسط کاربر باشد، شده

بسیار قوی، ساده  Helpهای مهم برخورداری از باشند. یکی دیگر از قابلیتچنین قابلیتی را دارا نمی

 افزار مسلط شد.توان تا حد زیادی بر این نرمکه با استفاده از آن می یا گونه به، استکامل 
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 مقدمه 4-۱

 موردها شود برای دستیابی به اهداف، مقاصد و فعالیتبینی مینسبت مقدار منابعی که پیش

 یها روششود. یکی از ، کارایی نامیده میشده  استفاده به مقدار منابعی که واقعاًگیرد قرار  استفاده

 .استها محاسبه کارایی برای واحدهایی با چند ورودی و چند خروجی، روش تحلیل پوششی داده

 عنوان  بهتواند تعمیم داده شود و می ۱ها در این است که مرز کاراییمزیت تحلیل پوششی داده

که روی این مرز  ۲ایگیرندههای مشابه بکار گرفته شود. به واحدهای تصمیمیک الگو برای سازمان

فنی نسبت به همتایانشان کارا  ازنظرشود و تخصیص داده می باشند، امتیاز کارایی یک قرارگرفته

-تخصیص داده میو بیشتر از صفر  ۱ی دیگر امتیاز کمتر از گیرندههستند. به تمام واحدهای تصمیم

 فنی ازنظرگیرنده را بیان خواهد کرد. کمتر، ناکارایی بیشتر واحدهای تصمیم شود. امتیاز کارایی

های های بیشتر برای خروجیی روی مرز، از ورودیگیرندهواحدهای ناکارا نسبت به واحدهای تصمیم

با استفاده از این  کنند.میهای موزون تولید کنند یا خروجی کمتر برای ورودیموزون استفاده می

و( جهت توان شعب کارا و ناکارا را مشخص و برای شعب ناکارا از میان شعب کارا، مرجع )الگروش، می

کارایی، سطح ی امتیازات ا عالوه بر محاسبههدادهتحلیل پوششی کرد؛ رسیدن به مرز کارایی مشخص 

با  مقایسه ی واسطه بهکند. مقدار ناکارایی ین میو میزان ناکارایی برای هر ورودی و خروجی را نیز تعی

و از سطح  اند قرارگرفتهکه روی مرز کارا  گیرندهی محدب از دو یا چند واحد تصمیمیک مجموعه

شود. کنند، تعیین میجی تولید میو سطح مشابه یا بیشتری خروکنند مشابهی ورودی استفاده می

تحت عنوان واحد مجازی  ۴که یک واحد ترکیبی فرضینامند می ۳این مجموعه را مجموعه مرجع

توسط واحد  آمده دست بهکند. اگر واحد مجازی ورودی کمتری را برای دستیابی به خروجی ایجاد می

های بیشتری تولید کند، واحدی که ارزیابی ها بتواند خروجیمورد ارزیابی الزام کند یا با همان ورودی

                                                 
1. Efficiency frontier 

2. Decision Making Unit (DMU) 

3.  Reference set 

4.  Hypothetical composite unit 
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شود و اگر واحد مجازی همان مقدار ورودی را الزام کند که اوت مینسبی ناکارا قض طور بهشود می

 طور بهواحد مورد ارزیابی مصرف کرده است و مقدار خروجی برابری با واحد مورد ارزیابی ایجاد کند، 

 ها، رویهیاورفنکارای مرجع در ابعاد مختلف )واحد  ی بامطالعهد. واحد ناکارا شونسبی کارا قضاوت می

، مدیریت و ...( قادر خواهد بود تغییرات مورد نیاز خود را جهت الگوبرداری منطقی شناسایی و فرایندها

 هر یک از متغیرها را در میزان کارایی شعب مشخص کرد. تأثیرتوان میزان همچنین میاعمال نماید. 

 یطورکل بهاست.  یموردبررستشخیص انواع کارایی واحدهای  DEAهای مهم روش یکی از توانایی

دارای کارایی خالص فنی و کارایی مقیاس  زمان هم طور بههستند  کارا CRS واحدهایی که در حالت

کارا هستند، فقط دارای کارایی خالص فنی هستند،  VRSولی واحدهایی که در حالت  ،باشندمی

هدف  انعنو به VRSهدف بلندمدت و در حالت  عنوان به CRSمیزان کارایی در حالت  جهت نیازا

نوع  معرفتواند مدت نیز نمیاما میزان کارایی در حالت کوتاه؛ شوددر نظر گرفته میمدت کوتاه

بازدهی به مقیاس واحدها باشد؛ پس با اجرای مدل جدیدی با فرض بازدهی کاهنده به مقیاس و 

 وردنظرمبازدهی متغیر نسبت به مقیاس در مورد مقیاس اقتصادی واحدهای  باحالتی آن مقایسه

دارای بازدهی  موردنظرمیزان کارایی در هر دو حالت یکسان باشد، واحد  چنانچهود. شمی اظهارنظر

است. واحدهایی که در  رو روبهکاهنده به مقیاس و در غیر این صورت با بازدهی فزاینده به مقیاس 

 کارا هستند، دارای بازدهی ثابت به مقیاس هستند. CRSحالت 

 در این مدل به شرح زیر است: شده  استفادههای ورودی و خروجی

 

 DEAهای مدل ورودی و خروجی (۱-۴شکل )
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با  در فصل سه شده یمعرفهای پوششی دادهنتایج حاصل از مدل تحلیل  ،در این فصل از پژوهش

 در شعبه یک بانک خصوصی ۸۲ودی محور برای قید بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و با ماهیت ور

 .قرار گرفته است یموردبررس تهراناستان 

به  ۱۳۹۴، ۱۳۹۳، ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۹۰برای شعب بانک در سالهای  شده انجامنتایج محاسبات 

 .استشرح زیر 

 های اداری به هزینه کلنسبت هزینه 4-2

 یبررس موردی های کل شعب در دورههای اداری و هزینههزینه مقایسه (۱-۴جدول )

 سال

های میانگین هزینه

 اداری

های میانگین هزینه

 کل
 یها نهیهزنسبت 

 های کلاداری به هزینه

۱۳۹۰ ۲۹۵۱۳۹۱۷۳۹ ۵۱۶۶۸۴۸۲۵۲ ۵۷/۰ 

۱۳۹۱ ۲۶۳۶۱۱۷۴۸۹ ۵۶۰۳۴۴۵۲۰۹ ۴۷/۰ 

۱۳۹۲ ۳۰۴۳۸۷۳۹۴۱ ۷۸۸۳۷۹۶۷۴۰ ۳۹/۰ 

۱۳۹۳ ۴۲۸۵۱۷۳۱۵۶ ۱۰۴۴۱۶۱۶۵۹۸ ۴۱/۰ 

۱۳۹۴ ۳۲۹۵۱۷۶۱۷۰ ۱۰۰۱۰۹۶۷۰۴۷ ۳۳/۰ 

 محققهای منبع: یافته   

 واحد پولی: ریال   

های کل  برای مجموع شعب در هر سال در ستون دو و سه های اداری و هزینهمقادیر هزینه

های کل در ستون چهار های اداری به هزینه( آورده شده است؛ و سپس نسبت هزینه۱-۴جدول )

 جدول محاسبه شده است.
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 هرسالدر  های کلو هزینه های اداریمیانگین هزینهی مقایسه( ۲-۴شکل )

 

مجموع شعب مورد  های اداریشود که هزینه( مالحظه می۲-۴( و شکل )۱-۴با توجه به جدول )

ها این هزینه ۱۳۹۴دهدِ و در سال های کل را پوشش میدرصد هزینه ۷۵، ۱۳۹۰در سال  یررسی

 های دیگر کمتر است.نسبت به سال

 ۱۳۹0بررسی نتایج سال  4-۳-۱

 ۱۳۹۰سال  ها در( خالصه داده۲-۴جدول )

 
 هاخروجی ورودی

 تسهیالت اعطایی درآمد های اداریهزینه

 ۳۰۲۰۵۵۹۱۴۶۳۵ ۱۴۶۹۶۲۸۰۸۷۵۸ ۲۹۵۱۳۹۱۷۳۹ میانگین مقادیر اولیه

 - - ۷۳۵۷۵۶۳ میانگین مقادیر بهینه

 ۸۸۱۴۴۰۶۹۴۵۹۰ ۳۱۱۳۲۰۴۲۹۷۵۳ ۳۱۶۶۹۴۷۰۲۹ انحراف معیار مقادیر اولیه

 - - ۱۹۵۲۴۴۵۶۰ مقادیر بهینه انحراف معیار

 های محققمنبع: یافته

 واحد پولی: ریال

است و هدف  شده استفادهورودی  عنوان بههای اداری در این پژوهش از هزینه که نیابا توجه به 

( ۲-۴( و شکل )۱-۴؛ نتایج جدول )استها برای هر شعبه ، مینیمم کردن این هزینهمورداستفادهمدل 

 ها برای هر شعبه زیاد است وورودیدهد اختالف میان مقادیر اولیه و مقادیر بهینه نشان می

افزایش  یتوجه قابلتواند سود هر بنگاه را به میزان ها میکاهش این هزینه ؛ستین یپوش چشم قابل

( در فصل سه محاسبه شده و نتایج حاصل از آن در نمودار زیر ۳-۳. مقادیر بهینه بوسیله مدل )دهد

 نشان داده شده است. 

0

2E+09

4E+09

6E+09

8E+09

1E+10

1.2E+10

1390 1391 1392 1393 1394

ار 
قد

م
(

ال
ری

) 

 سال

 میانگین هزینه های اداری

 میانگین هزینه های کل 



46 

 

 
 ۱۳۹۰( مقایسه مقادیر اولیه و مقادیر بهینه ورودی در سال ۲-۴شکل )

 

، زیرا که مقادیر اولیه و مقادیر است B1دهد کاراترین بنگاه، ( نشان می۲-۴طور که نمودار )همان

مصرف  بیشترین  B41دهد که؛ همچنین این نمودار نشان میاستبهینه ورودی در این بنگاه یکسان 

داشته و اختالف بین مقادیر اولیه و مقادیر بهینه ورودی در  یبررس موردی ها بنگاهورودی را در میان 

 .ها بیشتر استاین بنگاه نسبت به سایر بنگاه

 
 ۱۳۹۰ای جدید شعب بانک در سال ( کارایی هزینه۳-۴شکل )
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( جایگذاری شده و ۴-۳های اداری )ورودی مدل( در معادله )مقادیر اولیه و مقادیر بهینه هزینه

 (۳-۴نتایج حاصل از آن در شکل ) ؛ سپس محاسبه شدهکارایی هزینه برای شعب مورد بررسی 

  داده شده است.نمایش 

  اند.بعنوان شعب کارا معرفی شده ۱۳۹۰با نمره کارایی یک در سال  B80و  B1شعب 
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با فرض بازدهی متغیر نسبت به  و عامل تولید سازیحداقلبر مبنای  ای شعب( نمرات کارایی هزینه۲-۴جدول )

  ۱۳۹۰مقیاس در سال 

𝛌 CE
1

 شعبه 𝛌 CE شعبه 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.01 B23 𝜆1 1 B1 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.02 B24 𝜆1, 𝜆80 0.05 B2 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.078 B25 𝜆1, 𝜆80 0.0148 B3 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.008 B26 𝜆1, 𝜆80 0.068 B4 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.03 B27 𝜆1, 𝜆80 0.207 B5 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.03 B28 𝜆1, 𝜆80 0.025 B6 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.037 B29 𝜆1, 𝜆80 0.138 B7 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.019 B30 𝜆1, 𝜆80 0.32 B8 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.002 B31 𝜆1, 𝜆80 0.146 B9 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.0056 B32 𝜆1, 𝜆80 0.18 B10 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.0058 B33 𝜆1, 𝜆80 0.056 B11 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.037 B34 𝜆1, 𝜆80 0.013 B12 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.0008 B35 𝜆1, 𝜆80 0.098 B13 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.003 B36 𝜆1, 𝜆80 0.07 B14 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.003 B37 𝜆1, 𝜆80 0.07 B15 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.0038 B38 𝜆1, 𝜆80 0.03 B16 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.00078 B39 𝜆1, 𝜆80 0.003 B17 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.0018 B40 𝜆1, 𝜆80 0.009 B18 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.00089 B41 𝜆1, 𝜆80 0.028 B19 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.002 B42 𝜆1, 𝜆80 0.96 B20 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.008 B43 𝜆1, 𝜆80 0.06 B21 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.0025 B44 𝜆1, 𝜆80 0.07 B22 

 

 

 

 

                                                 
1
 cost efficiency 
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با فرض بازدهی متغیر  و عامل تولید سازیحداقلبر مبنای  ای شعبنمرات کارایی هزینه (۲-۴ادامه جدول )

  ۱۳۹۰نسبت به مقیاس در سال 

𝛌 CE شعبه 𝛌 CE
1

 شعبه 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.0008 B65 𝜆1, 𝜆80 0.006 B45 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.003 B66 𝜆1, 𝜆80 0.002 B46 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.001 B67 𝜆1, 𝜆80 0.002 B47 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.001 B68 𝜆1, 𝜆80 0.025 B48 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.002 B69 𝜆1, 𝜆80 0.11 B49 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.004 B70 𝜆1, 𝜆80 0.006 B50 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.003 B71 𝜆1, 𝜆80 0.013 B51 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.113 B72 𝜆1, 𝜆80 0.005 B52 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.336 B73 𝜆1, 𝜆80 0.01 B53 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.007 B74 𝜆1, 𝜆80 0.021 B54 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.001 B75 𝜆1, 𝜆80 0.001 B55 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.002 B76 𝜆1, 𝜆80 0.01 B56 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.06 B77 𝜆1, 𝜆80 0.005 B57 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.6 B78 𝜆1, 𝜆80 0.003 B58 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.09 B79 𝜆1, 𝜆80 0.002 B59 

𝝀𝟖𝟎 1 B80 𝜆1, 𝜆80 0.01 B60 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.19 B81 𝜆1, 𝜆80 0.002 B61 

𝝀𝟏, 𝝀𝟖𝟎 0.01 B82 𝜆1, 𝜆80 0.02 B62 

 0.08 Average 𝜆1, 𝜆80 0.002 B63 

 0.2 STDEV 𝜆1, 𝜆80 0.002 B64 

 های محققمنبع: یافته 

 

 

 

 

      

                                                 
1
 cost efficiency 
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 ۱۳۹۰در سال  کارایی هزینه( خالصه نتایج ۳-۴جدول )

تعداد شعب 

 کارا

تعداد شعب 

 ناکارا
 شعب مرجع

شعبه دارای 

بیشترین امتیاز 

 کارایی

شعبه دارای 

کمترین امتیاز 

 کارایی

۲ ۸۰ B1،B80 B1،B80 B41 

 های محققمنبع: یافته       

صد درصد کارا   B80وB1 شعبه (، در میان شعب بانک دو۳-۴( و )۲-۴)نتایج جدول  بر اساس

در سال  هزینه . میانگین کاراییهستندبقیه شعب ناکارا و  اند شده یمعرفعنوان شعب مرجع و بهبوده 

 .است ۰۸/۰، ۱۳۹۰

شود الگوی مرجع معرفی می عنوان بهبرای واحدهایی که ناکارا هستند، واحدهایی  DEA درروش

که همه جزء واحدهای کارا بوده و به این وسیله ساختار بهینه نهاده و ستانده واحدهای ناکارا را به 

های با وزن B1 ،B80، واحدهای B7برای شعبه  مثال عنوان بهدهند؛ شکل ترکیبی خطی نشان می

؛ یعنی ترکیب نهاده و ستانده در این شعب کارا، شبیه اند شده یمعرفالگوی مرجع  عنوان بهخاصی 

ای به همراه (، نمرات کارایی هزینه۲-۴. در جدول شماره )است B7ستانده شعبه  -ساختار نهاده

 است. شده یمعرفواحدهای مرجع 

 بازدهی به مقیاس 4-۳-2

با مقادیر  ۱(VRS) شعب در حالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس فنی از مقایسه مقادیر کارایی

است که  آمده دست به نیچن نیا ۲(NIRS) در حالت بازدهی غیر صعودی نسبت به مقیاس فنی کارایی

درصد شعب در ناحیه بازدهی  ۷۷و  ی بازدهی صعودی نسبت به مقیاسشعب در ناحیه ددرص ۲۳

 ۳کنند.فعالیت می نزولی نسبت به مقیاس

 

                                                 
1
 Variable returns to scale 

2
Non-increasing returns to scale 

موجود در  ۲۲تا  ۱۸ در جداول بررسیی مورد برای دوره آمده برای بررسی نوع بازدهی به مقیاس شعبافزاری بدستنتایج نرم3

 پیوست ارائه شده است
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 ۱۳۹۱بررسی نتایج سال  4-4-۱
 ۱۳۹۱سال  در هاخالصه داده (۴-۴جدول )

 
 هاخروجی ورودی

 تسهیالت اعطایی درآمد های اداریهزینه

 ۱۳۷۴۵۲۲۸۴۰۸۲ ۹۵۹۲۷۴۲۳۸۲۵ ۲۶۳۶۱۱۷۴۸۹ میانگین مقادیر اولیه

 - - ۴۱۴۹۷۶۲۷۹ میانگین مقادیر بهینه

 ۲۶۶۵۵۶۷۲۹۸۳۵ ۳۳۸۲۶۵۸۶۱۶۴۹ ۱۸۶۱۷۳۱۱۷۸ انحراف معیار مقادیر اولیه

 - - ۴۱۳۰۸۴۸۹۷ انحراف معیار مقادیر بهینه

 های محققمنبع: یافته

 واحد پولی: ریال

 

 
 ۱۳۹۱( مقایسه مقادیر اولیه و مقادیر بهینه ورودی در سال ۴-۴شکل )

 

های اداری شعب هزینه اولیهمقادیر به  بهینه مقادیر نسبت(، ۴-۴با توجه به نتایج جدول و شکل )

شکل باال  تواند سود بنگاه را به مقدار زیادی افزایش دهد.های اداری میکاهش هزینه .است ۱۵/۰

 بوده است. B13دهد که بیشترین مصرف ورودی در این سال مربوط به شعبه نشان می
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یر نسبت به با فرض بازدهی متغ و عامل تولید سازیحداقلبر مبنای  ای شعبنمرات کارایی هزینه (۵-۴جدول )

 ۱۳۹۱مقیاس در سال 

 CE 𝝀 شعبه CE λ شعبه

B1 1 𝜆1 B23 0.14 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B2 0.67 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B24 0.14 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B3 0.579 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B25 0.189 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B4 0.28 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B26 0.087 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B5 0.63 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B27 0.35 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B6 0.37 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B28 0.3 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B7 0.239 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B29 0.15 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B8 0.98 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B30 0.3 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B9 0.16 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B31 0.3 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B10 0.28 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B32 0.048 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B11 0.24 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B33 0.4 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B12 0.069 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B34 0.3 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B13 0.07 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B35 0.22 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B14 0.346 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B36 0.08 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B15 0.40 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B37 0.06 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B16 0.238 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B38 0.05 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B17 0.26 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B39 0.29 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B18 0.07 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B40 0.40 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B19 0.038 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B41 0.19 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B20 0.8 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B42 0.43 𝜆48, 𝜆49 

B21 0.29 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B43 0.07 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B22 0.75 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B44 0.075 𝜆1, 𝜆49 
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یر با فرض بازدهی متغ و عامل تولید سازیحداقلبر مبنای  ای شعبنمرات کارایی هزینه (۵-۴ادامه جدول )

 ۱۳۹۱نسبت به مقیاس در سال 

 های محققمنبع: یافته 

 

 

 

 

 

 CE 𝝀 شعبه CE 𝝀 شعبه

B45 0.07 𝜆1, 𝜆49 B65 0.47 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B46 0.0569 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B66 0.06 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B47 0.056 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B67 0.077 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B48 1 𝜆48 B68 0.069 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B49 1 𝜆49 B69 0.05 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B50 0.128 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B70 0.069 𝜆48, 𝜆49 

B51 0.47 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B71 0.05 𝜆48, 𝜆49 

B52 0.128 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B72 0.258 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B53 0.04 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B73 0.179 𝜆48, 𝜆49 

B54 0.29 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B74 0.087 𝜆48, 𝜆49 

B55 0.03 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B75 0.096 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B56 0.1 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B76 0.127 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B57 0.06 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B77 0.076 𝜆48, 𝜆49 

B58 0.066 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B78 0.29 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B59 0.06 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B79 0.05 𝜆48, 𝜆49 

B60 0.37 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 B80 0.068 𝜆48, 𝜆49 

B61 0.3 𝜆48, 𝜆49 B81 0.04 𝜆48, 𝜆49 

B62 0.278 𝜆48, 𝜆49 B82 0.36 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 

B63 0.068 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 Average 
0.25 

 
 

B64 0.06 𝜆1, 𝜆48, 𝜆49 STDEV 
0.24 
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 ۱۳۹۱ در سال کارایی هزینهخالصه نتایج  (۶-۴جدول )

تعداد شعب 

 کارا

تعداد شعب 

 ناکارا
 شعب مرجع

بیشترین 

 امتیاز کارایی

کمترین امتیاز 

 کارایی

۳ ۷۹ B1،

B49،B48 

B1،

B49،B48 
B55 

 های محققیافتهمنبع: 

شعب  عنوان به B1، B48،B49. شعب است ۰.۲۵معادل  ۱۳۹۱میانگین کارایی هزینه در سال 

بعنوان ناکارترین شعبه شناخته شده  ۰۳/۰با نمره کارایی  B55 شعبه .اند شده یمعرفکارا در این سال 

 است.

 
 ۱۳۹۱ای جدید شعب بانک در سال ( کارایی هزینه۵-۴شکل )

 

درصد  ۵۴ نمره کاراییو  ۰.۵ درصد شعب کمتر از ۸۹دهد که نمره کارایی نشان می( ۵-۴) شکل

 .است ۲/۰شعب کمتر از 

 بازدهی به مقیاس 4-4-2

از مقایسه مقادیر کارایی شعب در حالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس با مقادیر کارایی در حالت 

ی شعب در ناحیه درصد ۸۶است که  آمده دست به نیچن نیابازدهی غیر صعودی نسبت به مقیاس 

 کنند.بازدهی صعودی نسبت به مقیاس فعالیت می
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 ۱۳۹2 بررسی نتایج سال 4-۵-۱

 ۱۳۹۲سال  در ها( خالصه داده۷-۴جدول )

 
 هاخروجی ورودی

 تسهیالت اعطایی درآمد های اداریهزینه

 ۱۶۶۴۳۵۵۴۱۳۳۴ ۱۶۶۴۳۵۵۴۱۳۳۴ ۳۰۴۳۸۷۳۹۴۱ میانگین مقادیر اولیه

 - - ۷۱۲۳۳۵۱۹۵ میانگین مقادیر بهینه

 ۴۱۹۹۳۱۲۵۹۵۸۸ ۲۲۲۷۵۹۶۴۱۲۰۱ ۲۸۰۵۰۶۲۷۶۵ انحراف معیار مقادیر اولیه

 - - ۱۶۳۹۸۰۵۳۸۳ انحراف معیار مقادیر بهینه

 های محققمنبع: یافته

های شود که نسبت میانگین مقادیر بهینه به مقادیر اولیه هزینهبا توجه به جدول باال مالحظه می

درصد بین این دو مقدار اختالف وجود  ۷۷که این بدین معنی است به میزان  استدرصد  ۲۳اداری، 

 دارد.

 
 ۱۳۹۲( مقایسه مقادیر اولیه و مقادیر بهینه ورودی در سال ۶-۴شکل )

 

بیشترین مصرف ورودی را داشته است. بنگاه  B13شود که بنگاه با توجه به شکل باال مالحظه می

B1  برابرند. باهمزیرا که مقادیر اولیه و مقادیر بهینه ورودی  شده شناختهکاراترین بنگاه 
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یر نسبت به با فرض بازدهی متغ و عامل تولید سازیحداقلبر مبنای  ای شعبنمرات کارایی هزینه (۸-۴جدول )

 ۱۳۹۲مقیاس در سال 

 CE 𝛌 شعبه CE 𝛌 شعبه

B1 1 𝜆1 B23 0.25 𝜆20𝜆48𝜆49 

B2 0.34 𝜆20, 𝜆49 B24 0.20 𝜆20, 𝜆49 

B3 0.74 𝜆20, 𝜆49 B25 1 𝜆25 

B4 0.27 𝜆20, 𝜆49 B26 0.10 𝜆20, 𝜆49 

B5 0.50 𝜆20, 𝜆49 B27 0.37 𝜆20, 𝜆49 

B6 0.36 𝜆20, 𝜆49 B28 0.06 𝜆20, 𝜆49 

B7 0.16 𝜆20, 𝜆49 B29 0.20 𝜆20, 𝜆49 

B8 0.65 𝜆20, 𝜆49 B30 0.396 𝜆20𝜆48𝜆49 

B9 0.81 𝜆20, 𝜆49 B31 0.32 𝜆20, 𝜆49 

B10 0.67 𝜆20, 𝜆49 B32 0.05 𝜆20, 𝜆49 

B11 0.25 𝜆20, 𝜆49 B33 0.369 𝜆20, 𝜆49 

B12 0.076 𝜆20, 𝜆49 B34 0.189 𝜆20, 𝜆49 

B13 0.098 𝜆20, 𝜆49 B35 0.289 𝜆20, 𝜆49 

B14 0.447 𝜆20, 𝜆49 B36 0.086 𝜆20𝜆48𝜆49 

B15 0.60 𝜆20, 𝜆49 B37 0.478 𝜆20, 𝜆49 

B16 0.194 𝜆20𝜆48𝜆49 B38 0.24 𝜆20𝜆48𝜆49 

B17 0.308 𝜆20𝜆48𝜆49 B39 0.29 𝜆20𝜆48𝜆49 

B18 0.092 𝜆20, 𝜆49 B40 0.306 𝜆20𝜆48𝜆49 

B19 0.095 𝜆20, 𝜆49 B41 0.358 𝜆20𝜆48𝜆49 

B20 1 𝜆20 B42 0.55 𝜆49 

B21 0.276 𝜆20, 𝜆49 B43 0.08 𝜆20𝜆48𝜆49 

B22 0.47 𝜆20, 𝜆49 B44 0.308 𝜆20𝜆48𝜆49 
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یر با فرض بازدهی متغ و عامل تولید سازیحداقلبر مبنای  ای شعبنمرات کارایی هزینه (۸-۴ادامه جدول )

 ۱۳۹۲نسبت به مقیاس در سال 

 CE 𝛌 شعبه CE 𝛌 شعبه

B45 0.04 𝜆49 B65 0.33 𝜆48, 𝜆49 

B46 0.059 𝜆20𝜆48𝜆49 B66 0.07 𝜆20, 𝜆49 

B47 0.07 𝜆20𝜆48𝜆49 B67 0.072 𝜆20, 𝜆49 

B48 1 𝜆48 B68 0.066 𝜆48, 𝜆49 

B49 1 𝜆49 B69 0.097 𝜆20, 𝜆49 

B50 0.06 𝜆20, 𝜆49 B70 0.073 𝜆20, 𝜆49 

B51 0.356 𝜆48, 𝜆49 B71 0.05 𝜆20, 𝜆49 

B52 0.139 𝜆20𝜆48𝜆49 B72 0.309 𝜆20, 𝜆49 

B53 0.68 𝜆20, 𝜆49 B73 0.51 𝜆20, 𝜆49 

B54 0.22 𝜆20, 𝜆49 B74 0.136 𝜆20, 𝜆49 

B55 0.026 𝜆20𝜆48𝜆49 B75 0.16 𝜆20, 𝜆49 

B56 0.149 𝜆20, 𝜆49 B76 0.12 𝜆20, 𝜆49 

B57 0.075 𝜆20, 𝜆49 B77 0.0687 𝜆48, 𝜆49 

B58 0.059 𝜆20, 𝜆49 B78 0.46 𝜆20𝜆48𝜆49 

B59 0.432 𝜆20, 𝜆49 B79 0.06 𝜆20, 𝜆49 

B60 0.560 𝜆20, 𝜆49 B80 0.10 𝜆20𝜆48𝜆49 

B61 0.223 𝜆20, 𝜆49 B81 0.048 𝜆20𝜆48𝜆49 

B62 0.144 𝜆20, 𝜆49 B82 0.213 𝜆20, 𝜆49 

B63 0.072 𝜆20, 𝜆49 Average 0.297  

B64 0.056 𝜆20, 𝜆49 STDEV 0.26  

 های محققیافتهمنبع: 

 

 

 

 

 



58 

 

 ۱۳۹۲ در سال کارایی هزینهخالصه نتایج  (۹-۴جدول )

تعداد شعب 

 کارا

تعداد شعب 

 ناکارا
 شعب مرجع

بیشترین 

 امتیاز کارایی

کمترین امتیاز 

 کارایی

۵ ۷۷ 
B20،

B49،B48 

B1،B20،

B49،B48 
B55 

 های محققمنبع: یافته 

شعبه بوده و شعب  ۷۸شعبه، تعداد شعب ناکارا  ۴با توجه به نتایج باال تعداد شعب کارا 

B20،B48 ، B49در این حالت میانگین کارایی برای مجموع اند شده شناختهشعب مرجع  نوانعب .

 .است ۳/۰شعب 

 
 ۱۳۹۱ای جدید شعب بانک در سال ( کارایی هزینه۷-۴شکل )

 

نمره کارایی  و ۵/۰درصد شعب کمتر از  ۸۰ای دهد که نمره کارایی هزینه( نشان می۷-۴شکل )

 .است ۲/۰درصد شعب کمتر از  ۴۳

 بازدهی به مقیاس 4-۵-2

صعودی ی بازدهی اما این شعب در ناحیه؛ درصد شعب بانک ناکارا هستند ۹۴ که نیابا توجه به 

درصد شعب دارای بازدهی صعودی نسبت به مقیاس  ۸۷ باًیتقر کنند.نسبت به مقیاس فعالیت می

 .هستند
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 ۱۳۹۳ بررسی نتایج سال 4-6-۱

 ۱۳۹۳ها سال ( خالصه داده۱۰-۴جدول )

 
 هاخروجی ورودی

 تسهیالت اعطایی درآمد های اداریهزینه

 ۲۷۷۱۲۹۱۱۹۵۳۳ ۱۴۴۰۱۲۵۱۲۳۳۵ ۴۲۸۵۱۷۳۱۵۶ میانگین مقادیر اولیه

 - - ۱۱۱۸۶۲۵۲۸۳ میانگین مقادیر بهینه

 ۵۶۶۴۲۰۶۵۳۵۶۰ ۳۵۴۵۱۸۸۵۵۴۱۰ ۷۶۱۱۳۳۵۱۵۱ انحراف معیار مقادیر اولیه

 - - ۷۳۰۹۷۶۶۲۵۵ انحراف معیار مقادیر بهینه

 های محققمنبع: یافته

 واحد پولی: ریال

داده  ۱۳۹۳های اداری )ورودی( در سال در جدول باال میانگین مقادیر اولیه و مقادیر بهینه هزینه

 .استبدست آمده برابر میانگین مقادیر بهینه  ۴میانگین مقادیر اولیه  است.شده 

 
 ۱۳۹۳( مقایسه مقادیر اولیه و مقادیر بهینه ورودی در سال ۸-۴شکل )

 

نسبت به  B1شود مقدار اولیه و بهینه ورودی برای شعبه طور که در شکل باال مالحظه میهمان

 .استاین شعبه کارا  وجود نیباااما  استزیاد  سایر شعب
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یر نسبت به با فرض بازدهی متغ و عامل تولید سازیحداقلبر مبنای  ای شعبنمرات کارایی هزینه (۱۱-۴جدول )

 ۱۳۹۳ مقیاس در سال

 CE λ شعبه CE λ شعبه

B1 1 𝜆1 B23 0.166 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B2 0.41 𝜆20, 𝜆42 B24 0.189 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B3 0.431 𝜆20, 𝜆42 B25 0.067 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B4 0.58 𝜆20, 𝜆42 B26 0.031 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B5 0.22 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B27 0.131 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B6 0.097 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B28 0.093 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B7 0.057 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B29 0.031 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B8 0.45 𝜆20, 𝜆42 B30 0.308 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B9 0.18 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B31 0.100 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B10 0.25 𝜆20, 𝜆42 B32 0.016 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B11 0.08 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B33 0.172 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B12 0.125 𝜆20, 𝜆42 B34 0.233 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B13 0.027 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B35 0.095 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B14 0.161 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B36 0.077 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B15 0.159 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B37 0.226 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B16 0.079 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B38 0.257 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B17 0.205 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B39 0.153 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B18 0.040 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B40 0.207 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B19 0.021 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B41 0.132 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B20 1 𝜆20 B42 1 𝜆42 

B21 0.190 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B43 0.011 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B22 0.254 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B44 0.167 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 
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یر با فرض بازدهی متغ و عامل تولید سازیحداقلبر مبنای  ای شعبنمرات کارایی هزینه (۱۱-۴ادامه جدول )

 ۱۳۹۳ نسبت به مقیاس در سال

 CE 𝛌 شعبه CE 𝛌 شعبه

B45 0.014 𝜆20, 𝜆42 B65 0.132 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B46 0.033 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B66 0.025 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B47 0.047 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B67 0.034 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B48 1 𝜆48 B68 0.052 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B49 0.401 𝜆20, 𝜆42 B69 0.144 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B50 0.031 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B70 0.027 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B51 0.093 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B71 0.031 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B52 0.065 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B72 0.165 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B53 0.160 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B73 0.205 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B54 0.149 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B74 0.022 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B55 0.012 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B75 0.067 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B56 0.038 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B76 0.092 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B57 0.031 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B77 0.038 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B58 0.031 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B78 0.223 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B59 0.026 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B79 0.024 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B60 0.186 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B80 0.246 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B61 0.145 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 B81 0.044 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B62 0.073 𝜆20, 𝜆42 B82 0.144 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 

B63 0.023 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 Average 0.173  

B64 0.021 𝜆20, 𝜆42, 𝜆48 STDEV 0.219  

 های محققمنبع: یافته 
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 ۱۳۹۳ در سال کارایی هزینهخالصه نتایج  (۱۲-۴جدول )

تعداد شعب  تعداد شعب کارا

 ناکارا

بیشترین امتیاز  شعب مرجع

 کارایی

کمترین امتیاز 

 کارایی

۴ ۷۸ 
B20،

B42،B48 

B1،B20،

B42،B48 
B43 

 های محققمنبع: یافته 

درصد کل  ۵شعبه بوده است که معادل  ۴با توجه به جداول باال تعداد شعب کارا در این حالت 

ای برابر با باشند و میانگین کارایی هزینهشعبه دیگر دارای کارایی کمتر از یک می ۷۷. استشعب 

نشان ، این مقدار است ۰۱/۰ای، حدود کمترین کارایی هزینه دارایB43. همچنین شعبه است ۱۷/۰

 ناکارا است. صد درصددهد این شعبه می

 
 ۱۳۹۳ای جدید شعب بانک در سال ( کارایی هزینه۹-۴شکل )

 

 .است ۲/۰درصد شعب کمتر از  ۷۳نمره کارایی شود که با توجه به شکل مشاهده می

 بازدهی به مقیاس 4-6-2

نسبت به مقیاس با مقدار کارایی  یصعود ریغی نمرات کارایی در حالت بازدهی با توجه به مقایسه

در ناحیه  یموردبررسشعب درصد  ۸۳شویم که در حالت بازدهی متغیر نسبت به مقیاس متوجه می

 کنند.می فعالیتبازدهی صعودی نسبت به مقیاس 
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 ۱۳۹4 بررسی نتایج سال 4-7-۱

 های مدل در جدول زیر داده شده است.میانگین مقادیر اولیه ورودی و خروجی

 ۱۳۹۴سال  در ها( خالصه داده۱۳-۴جدول )

 
 هاخروجی ورودی

 تسهیالت اعطایی درآمد های اداریهزینه

 ۳۰۲۰۵۵۹۱۴۶۳۵ ۱۴۶۹۶۲۸۰۸۷۵۸ ۳۲۹۵۱۷۶۱۷۰ میانگین مقادیر اولیه

 - - ۲۱۸۱۶۷۰۷۳ میانگین مقادیر بهینه

 ۸۸۱۴۴۰۶۹۴۵۹۰ ۳۱۱۳۲۰۴۲۹۷۵۳ ۳۴۶۲۰۸۲۵۲۹ انحراف معیار مقادیر اولیه

 - - ۴۶۲۶۷۰۰۳۷ انحراف معیار مقادیر بهینه

 های محققمنبع: یافته

 واحد پولی: ریال

 

 
 ۱۳۹۴( مقایسه مقادیر اولیه و مقادیر بهینه ورودی در سال ۱۰-۴شکل )

 

شود که شکاف میان مقادیر اولیه و مقادیر بهینه ورودی مالحظه می باال با توجه به جدول و شکل

 جویی در مصرف منابع شود .تواند باعث صرفههای اداری میو کاهش هزینه استزیاد 
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یر نسبت به با فرض بازدهی متغ و عامل تولید سازیحداقلبر مبنای  ای شعبنمرات کارایی هزینه (۱۴-۴جدول )

 ۱۳۹۴ مقیاس در سال

 CE 𝛌 شعبه CE 𝛌 شعبه

B1 1 𝜆1 B23 0.0957 λ20, λ42, λ48 

B2 0.1529 𝜆20, 𝜆42 B24 0.0878 λ20, λ42, λ48 

B3 0.2576 𝜆20, 𝜆42 B25 0.0374 λ20, λ42, λ48 

B4 0.5332 𝜆20, 𝜆42 B26 0.0151 λ20, λ42, λ48 

B5 0.2077 𝜆20, 𝜆42 B27 0.0701 𝜆20, 𝜆42 

B6 0.1068 λ20, λ42, λ48 B28 0.0963 λ20, λ42, λ48 

B7 0.0814 λ20, λ42, λ48 B29 0.0484 λ20, λ42, λ48 

B8 0.5295 𝜆20, 𝜆42 B30 0.1730 λ20, λ42, λ48 

B9 0.1598 λ20, λ42, λ48 B31 0.0691 λ20, λ42, λ48 

B10 0.1253 λ20, λ42, λ48 B32 0.0059 λ20, λ42, λ48 

B11 0.0668 λ20, λ42, λ48 B33 0.0561 λ20, λ42, λ48 

B12 0.0492 𝜆20, 𝜆42 B34 0.0877 λ20, λ42, λ48 

B13 0.1918 λ20, λ42, λ48 B35 0.0490 λ20, λ42, λ48 

B14 0.0862 λ20, λ42, λ48 B36 0.0163 λ20, λ42, λ48 

B15 0.0383 λ20, λ42, λ48 B37 0.1411 𝜆20, 𝜆42 

B16 0.0465 λ20, λ42, λ48 B38 0.0876 λ20, λ42, λ48 

B17 0.0925 λ20, λ42, λ48 B39 0.0647 λ20, λ42, λ48 

B18 0.0489 λ20, λ42, λ48 B40 0.1182 λ20, λ42, λ48 

B19 0.0471 λ20, λ42, λ48 B41 0.0400 λ20, λ42, λ48 

B20 1 λ20 B42 1 𝜆42 

B21 0.0778 λ20, λ42, λ48 B43 0.0520 λ20, λ42, λ48 

B22 0.1203 𝜆20, 𝜆42 B44 0.1048 λ20, λ42, λ48 
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یر با فرض بازدهی متغ و عامل تولید سازیحداقلبر مبنای  ای شعبنمرات کارایی هزینه (۱۴-۴ادامه جدول )

 ۱۳۹۴ مقیاس در سالنسبت به 

 های محققمنبع: یافته

 

 

 

 

 

 

 

 CE λ شعبه CE λ شعبه

B45 0.0026 𝜆20, 𝜆42 B65 0.0417 λ20, λ42, λ48 

B46 0.0204 λ20, λ42, λ48 B66 0.0099 𝜆20, 𝜆42 

B47 0.0945 λ20, λ42, λ48 B67 0.0085 λ20, λ42, λ48 

B48 1 𝜆48 B68 0.0087 λ20, λ42, λ48 

B49 0.2540 𝜆20, 𝜆42 B69 0.0527 λ20, λ42, λ48 

B50 0.0139 λ20, λ42, λ48 B70 0.0102 λ20, λ42, λ48 

B51 0.0341 λ20, λ42, λ48 B71 0.0114 λ20, λ42, λ48 

B52 0.0266 λ20, λ42, λ48 B72 0.0574 λ20, λ42, λ48 

B53 0.0566 λ20, λ42, λ48 B73 0.0814 λ20, λ42, λ48 

B54 0.0710 λ20, λ42, λ48 B74 0.0061 λ20, λ42, λ48 

B55 0.0069 λ20, λ42, λ48 B75 0.0208 λ20, λ42, λ48 

B56 0.0701 λ20, λ42, λ48 B76 0.0586 λ20, λ42, λ48 

B57 0.0128 λ20, λ42, λ48 B77 0.0447 λ20, λ42, λ48 

B58 0.0093 λ20, λ42, λ48 B78 0.0707 λ20, λ42, λ48 

B59 0.0052 λ20, λ42, λ48 B79 0.0075 λ20, λ42, λ48 

B60 0.0656 λ20, λ42, λ48 B80 0.0773 λ20, λ42, λ48 

B61 0.0658 λ20, λ42, λ48 B81 0.0312 λ20, λ42, λ48 

B62 0.0446 𝜆20, 𝜆42 B82 0.0672 λ20, λ42, λ48 

B63 0.0037 λ20, λ42, λ48 Average 0.123  

B64 0.0046 λ20, λ42, λ48 STDEV 0.219  
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 ۱۳۹۴ در سال کارایی هزینهخالصه نتایج  (۱۵-۴جدول )

بیشترین امتیاز  شعب مرجع تعداد شعب ناکارا شعب کارا تعداد

 کارایی

کمترین امتیاز 

 کارایی

۴ ۷۸ B20، B42،B48 B1، B20، 

B42،B48 

B45 

 های محققمنبع: یافته    

؛ که در این میان استشعبه  ۷۸شعبه، تعداد شعب ناکارا  ۴بر اساس نتایج باال تعداد شعب کارا 

 .است ۱۲/۰ معادل  ۱۳۹۴در سال  . همچنین میانگین کاراییناکاراست کامالً B45شعبه 

 
 ۱۳۹۴ای جدید شعب بانک در سال ( کارایی هزینه۱۱-۴شکل )

 

 ۲/۰درصد شعب کمتر از  ۸۹است نمره کارایی  شده داده( نشان ۱۱-۴طور که در شکل )همان

 .استنزدیک به صفر  ها آنزیرا که نمره کارایی  ،ناکارا هستند کامالًشعبه  ۱۲و تقریباً  است

 بازدهی به مقیاس 4-7-2

در درصد شعب  ۵۹اما ، است ۲/۰کمتر از درصد شعب بانک  ۹۰نمرات کارایی  نکهیا وجود با

 کنند.به مقیاس فعالیت مینسبت ناحیه بازدهی صعودی 
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 ۱۳۹0-۱۳۹4ی طی دوره ای شعب بانک روند کارایی هزینهبررسی  4-8

در شکل زیر نشان داده شده است.  ۱۳۹۰-۱۳۹۴طی سالهای  ای شعبمیانگین کارایی هزینه

 ۳/۰و معادل  ۱۳۹۲شود بیشترین میانگین کارایی هزینه مربوط به سال طور که مالحظه میهمان

 .است ۰۹/۰و معادل  ۱۳۹۰کمترین میانگین مربوط به سال و  است

 
 ۱۳۹۰-۱۳۹۴ی طی دوره ای شعب( میانگین کارایی هزینه۱۲-۴شکل )
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 ۱۳۹۰-۱۳۹۴دوره  رض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس درای شعب با ف( روند کارایی هزینه۱۶-۴جدول )

 CE90 CE91 CE92 CE93 CE94 Average شعبه

B1 1 1 1 1 1 1 

B2 0.05 0.67 0.34 0.41 0.15 0.33 

B3 0.015 0.579 0.74 0.431 0.26 0.405 

B4 0.07 0.28 0.27 0.58 0.53 0.35 

B5 0.21 0.63 0.50 0.22 0.21 0.36 

B6 0.025 0.37 0.36 0.097 0.11 0.2 

B7 0.14 0.239 0.16 0.06 0.08 0.14 

B8 0.32 0.98 0.65 0.45 0.53 0.59 

B9 0.15 0.16 0.81 0.18 0.16 0.299 

B10 0.18 0.28 0.67 0.25 0.125 0.31 

B11 0.06 0.24 0.25 0.08 0.07 0.14 

B12 0.013 0.069 0.076 0.125 0.05 0.07 

B13 0.098 0.07 0.098 0.03 0.19 0.1 

B14 0.07 0.346 0.447 0.16 0.09 0.2 

B15 0.07 0.40 0.60 0.16 0.04 0.25 

B16 0.03 0.238 0.194 0.079 0.0465 0.12 

B17 0.003 0.26 0.308 0.205 0.09 0.17 

B18 0.009 0.07 0.092 0.04 0.05 0.05 

B19 0.028 0.038 0.095 0.02 0.05 0.05 

B20 0.96 0.8 1 1 1 0.96 

B21 0.06 0.29 0.276 0.19 0.08 0.18 

B22 0.07 0.75 0.47 0.25 0.12 0.3 
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 ۱۳۹۰-۱۳۹۴دوره  در ای شعب با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس( روند کارایی هزینه۱۶-۴ادامه جدول )

 CE90 CE91 CE92 CE93 CE94 Average شعبه

B23 0.01 0.14 0.25 0.166 0.096 0.1 

B24 0.02 0.14 0.20 0.189 0.09 0.1 

B25 0.078 0.19 1 0.067 0.04 0.3 

B26 0.008 0.09 0.10 0.031 0.015 0.05 

B27 0.03 0.35 0.37 0.131 0.07 0.19 

B28 0.03 0.3 0.06 0.093 0.096 0.1 

B29 0.037 0.15 0.20 0.03 0.05 0.09 

B30 0.019 0.3 0.396 0.31 0.17 0.25 

B31 0.002 0.3 0.32 0.1 0.07 0.2 

B32 0.0056 0.05 0.05 0.02 0.006 0.03 

B33 0.0058 0.4 0.369 0.17 0.06 0.2 

B34 0.037 0.3 0.19 0.23 0.09 0.2 

B35 0.0008 0.22 0.29 0.095 0.05 0.1 

B36 0.003 0.08 0.09 0.077 0.02 0.05 

B37 0.003 0.06 0.48 0.23 0.1 0.2 

B38 0.0038 0.05 0.24 0.26 0.09 0.1 

B39 0.00078 0.29 0.29 0.15 0.06 0.2 

B40 0.0018 0.40 0.306 0.21 0.12 0.2 

B41 0.000089 0.19 0.36 0.13 0.04 0.15 

B42 0.002 0.43 0.55 1 1 0.6 

B43 0.008 0.07 0.08 0.01 0.05 0.05 

B44 0.0025 0.075 0.31 0.17 0.105 0.1 
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 ۱۳۹۰-۱۳۹۴دوره  در ای شعب با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس( روند کارایی هزینه۱۶-۴ادامه جدول )

 CE90 CE91 CE92 CE93 CE94 Average شعبه

B45 0.006 0.07 0.04 0.01 0.003 0.03 

B46 0.002 0.057 0.06 0.03 0.02 0.03 

B47 0.002 0.056 0.07 0.05 0.09 0.05 

B48 0.025 1 1 1 1 0.8 

B49 0.11 1 1 0.4 0.25 0.5 

B50 0.006 0.128 0.06 0.03 0.01 0.05 

B51 0.013 0.47 0.36 0.09 0.03 0.2 

B52 0.005 0.128 0.14 0.065 0.03 0.07 

B53 0.01 0.04 0.68 0.16 0.06 0.2 

B54 0.021 0.29 0.22 0.15 0.07 0.15 

B55 0.001 0.03 0.026 0.01 0.007 0.015 

B56 0.01 0.1 0.15 0.04 0.07 0.07 

B57 0.005 0.06 0.075 0.03 0.01 0.04 

B58 0.003 0.066 0.059 0.03 0.009 0.03 

B59 0.002 0.06 0.43 0.03 0.005 0.1 

B60 0.01 0.37 0.56 0.186 0.07 0.2 

B61 0.002 0.3 0.2 0.145 0.07 0.15 

B62 0.02 0.278 0.14 0.07 0.045 0.1 

B63 0.002 0.068 0.07 0.02 0.004 0.03 

B64 0.002 0.06 0.06 0.02 0.005 0.03 

B65 0.0008 0.47 0.33 0.13 0.04 0.2 

 

 

 

 

 



71 

 

 ۱۳۹۰-۱۳۹۴دوره  در ای شعب با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس( روند کارایی هزینه۱۶-۴ادامه جدول )

 CE90 CE91 CE92 CE93 CE94 شعبه
Avera

ge 

B66 0.003 0.06 0.07 0.025 0.0099 0.03 

B67 0.001 0.077 0.07 0.03 0.008 0.04 

B68 0.001 0.069 0.066 0.05 0.009 0.03 

B69 0.002 0.05 0.097 0.14 0.05 0.07 

B70 0.004 0.069 0.073 0.027 0.01 0.04 

B71 0.003 0.05 0.05 0.03 0.01 0.03 

B72 0.113 0.258 0.309 0.165 0.06 0.2 

B73 0.336 0.179 0.51 0.205 0.08 0.3 

B74 0.007 0.087 0.14 0.02 0.006 0.05 

B75 0.001 0.096 0.16 0.067 0.02 0.07 

B76 0.002 0.127 0.12 0.09 0.06 0.08 

B77 0.06 0.076 0.07 0.04 0.045 0.06 

B78 0.6 0.29 0.46 0.22 0.07 0.3 

B79 0.09 0.05 0.06 0.02 0.007 0.05 

B80 1 0.068 0.10 0.25 0.08 0.3 

B81 0.19 0.04 0.05 0.04 0.03 0.07 

B82 0.01 0.36 0.21 0.14 0.07 0.2 

 های محققمنبع: یافته
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 یبررس موردی ای شعب در دوره( میانگین کارایی هزینه۱۳-۴شکل )

 

با توجه به نتایج جدول ( نشان داده شده است. ۱۳-۴( بطور خالصه در شکل )۱۶-۴نتایج جدول )

بوده  یبررس مورد یدوره طی تنها بنگاه کارا B1شود که بنگاه ( مالحظه می۱۳-۴( و شکل )۴-۱۶)

نزدیک  است، نمره کارایی آن شده  شناختهناکاراترین بنگاه  ۰۱/۰با میانگین کارایی  B55است. بنگاه 

 .کرده استکامل ناکارا عمل  طور  به باًیتقرهای اداری هزینه ازنظر صفر بوده و این بنگاه به

 مقایسه کارایی و هزینه 4-۹

 

 
 ( مقایسه کارایی و هزینه۱۵-۴شکل )
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و کمترین  ۱۳۹۰شود بیشترین مصرف ورودی مربوط به سال با توجه به شکل باال مالحظه می

و کمترین  ۱۳۹۲؛ و بیشترین امتیاز کارایی مربوط به سال است ۱۳۹۴مصرف ورودی مربوط به سال 

 .استبوده  ۱۳۹۰امتیاز کارایی مربوط به سال 

 نتایج تحلیل حساسیت 4-۱0

شود. تحلیل محسوب میها هاز موضوعات مهم ادبیات تحلیل پوششی داد تحلیل حساسیت

 ی میزان حساسیت جواب بهینه در مقابل تغییرات معین در مدل اصلی است.کنندهتعیین حساسیت

ی ها، کارهایی را که تاکنون در حوزهبندی از مراجع گوناگون تحلیل پوششی دادهبر اساس جمع

 توان به چند دسته تقسیم کرد:، میگرفته  انجامتحلیل حساسیت 

  گیریاز واحدها از مجموعه واحدهای تصمیمحذف یکی 

 های مدلها یا خروجیحذف یکی از ورودی 

  شده استفادهتغییر در نوع مدل 

 هاگیری دادهخطا در اندازه 

در این پژوهش باعث شده است تا از آزمون  استفاده موردپایین بودن نمرات کارایی حاصل از مدل 

های پرت استفاده شود. بدین منظور، در ابتدا مدل و شناسایی داده تأیید منظور  بهتحلیل حساسیت 

 ها آنو نتایج حاصل از  اند شده حذفمجزا  صورت بهیک شده است  ها آنواحدهایی که نمرات کارایی 

  پرداخته موردنظردر سال  به حذف مجموع شعب کارا و بررسی نتایج ازآن پس است و شده  بررسی

است. شده
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 ۱۳۹0تحلیل حساسیت در سال بررسی نتایج  4-۱0-۱

 ۱۳۹۰ سال به مربوط حساسیت تحلیل نتایج( ۱۸-۴) جدول

شعب  بازه نمرات کارایی

 شده حذف
 

1 0.7-1 0.5-0.7 0.3-0.5 0.2-0.3 0.1-0.2 0.05-0.1 0-0.05 

 A کدام هیچ 60 9 6 1 2 1 21

30 1 2 1 7 8 59 B1 B 

21 1 2 1 7 9 58 B80 C 

30 1 2 1 8 7 58 
شعب

(B1,B80) 
D 

 

 موردبررسیشود که نمره کارایی بیشتر شعب شده در جدول باال مالحظه می با توجه به نتایج ذکر

شعبه  ۶۰ تعداد بررسی موردشعبه  ۸۲در بین ، ۱۳۹۰در سال  است. آمده  دست به [۰ - ۵/۰در بازه ]

شعبه و با حذف  ۵۹تعداد این شعب به  B1؛ با حذف شعبه اندبوده ۰۵/۰دارای نمره کارایی کمتر از 

دهد که نتایج این جدول نشان می است. یداکردهپشعبه کاهش ۵۸این شعب به تعداد ،B80شعبه 

 بوده است. تأثیر یب حدوداًج روی نتای یبررس موردحذف شعب کارا از بین شعب و آزمون دوباره مدل 

 

 ۱۳۹۰ سال به مربوط حساسیت تحلیل نتایج نموداری ترسیم( ۱۶-۴) شکل



 هم باتنهایی و  به B80و  B1حذف شعبه  ،شودطور که از جدول و نمودار باال استنباط میهمان

 ایجاد نکرده است. آمده  دستبتغییری در سطح نمرات کارایی 
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 ۱۳۹۱بررسی نتایج تحلیل حساسیت در سال  4-۱0-2

 ۱۳۹۱ سال به مربوط حساسیت تحلیل نتایج( ۱۹-۴) جدول

 بازه نمرات کارایی
 شده حذفشعب 

 

1 0.7-1 0.5-0.7 0.3-0.5 0.2-0.3 0.1-0.2 
0.05-

0.1 
0-0.05 

 A کدام هیچ 5 29 11 13 16 3 32

51 2 16 12 12 28 5 B1 B 

41 3 19 11 10 28 5 B48 C 

58 18 9 10 25 6 0 B49 D 

57 17 9 10 25 6 0 
شعب 

(B1,B48,B49) 
E 

 

 

 
 ۱۳۹۱( ترسیم نموداری نتایج تحلیل حساسیت مربوط به سال ۱۷-۴شکل )

 

، یبررس مورداز بین شعب  B48و حذف شعبه  با نمره کارایی یک B1حذف شعبه  ۱۳۹۱در سال 

 باهمو حذف سه شعبه  B49 هحذف شعب اما ایجاد نکرده است؛ کارایی میانگین نمرههیچ تغییری در 

درصد افزایش داده است. میانگین نمرات کارایی پس از  ۱۴به میزان  کارایی را تقریبا ًمیانگین نمرات 

  ستبد ۳۸/۰، ۳۹/۰، ۲۵/۰، ۲۵/۰به ترتیب  ،هم باو حذف سه شعبه  B49و  B48و  B1حذف شعب 

باعث بهبود در  B49حذف شعبه . است ۲۵/۰میانگین نمرات کارایی بدون حذف شعب  است. آمده

 نمرات کارایی شعب شده است.
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 ۱۳۹2 بررسی نتایج تحلیل حساسیت در سال 4-۱0-۳

 ۱۳۹۲ سال به مربوط حساسیت تحلیل نتایج( ۲۰-۴) جدول

 بازه نمرات کارایی
 شده حذفشعب 

 

1 0.7-1 
0.5-

0.7 

0.3-

0.5 

0.2-

0.3 

0.1-

0.2 

0.05-

0.1 
0-0.05 

 A کدام هیچ 3 23 11 12 18 8 52

42 8 18 12 11 23 3 B1 B 

64 8 19 10 13 18 3 B20 C 

32 8 18 12 11 23 4 B25 D 

32 8 19 11 11 23 4 B48 E 

58 12 18 7 23 6 2 B49 F 

41 5 15 13 16 7 16 
شعب 

(B1,B20,B25,B48,B49) 
G 

 

 

 

 
 ۱۳۹۲( ترسیم نموداری نتایج تحلیل حساسیت مربوط به سال ۱۸-۴شکل )
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 ۱۳۹۲ مقایسه نموداری میانگین نمرات کارایی تحلیل حساسیت در سال( ۱۹-۴) شکل

 د که حذف شعب کارا از مجموعه شعبدهاز آزمون تحلیل حساسیت نشان می آمده  ستبدنتایج 

درصد  ۱۰تغییر چندانی در میانگین نمرات کارایی ایجاد نکرده است؛ و بیشترین تغییر )در حدود 

یی مربوط به ادر میانگین نمرات کار (۱۹-۴در شکل  Aو  Eستون اختالف با میانگین کلی، اختالف 

نمرات کارایی شعب شده  میانگین باعث بهبود در B49حذف شعبه . استبوده   B49حذف شعبه 

 است.

 ۱۳۹۳ بررسی نتایج تحلیل حساسیت در سال 4-۱0-4

 ۱۳۹۳ سال به مربوط حساسیت تحلیل نتایج( ۲۱-۴) جدول

 بازه نمرات کارایی
  شده حذفشعب 

1 0.7-1 
0.5-

0.7 

0.3-

0.5 

0.2-

0.3 

0.1-

0.2 

0.05-

0.1 

0-

0.05 

 A کدام هیچ 26 13 21 11 5 2 40

30 1 5 11 20 15 26 B1 B 

52 0 8 10 19 12 25 B20 C 

40 2 19 14 12 17 13 B42 D 

30 2 6 15 22 11 22 B48 E 

44 11 16 10 11 17 4 
شعب 

(B1,B20,B42,B48) 
F 
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 ۱۳۹۳( ترسیم نموداری نتایج تحلیل حساسیت مربوط به سال ۲۰-۴شکل )



 

 
 ۱۳۹۳ کارایی تحلیل حساسیت در سال( مقایسه نموداری میانگین نمرات ۲۱-۴شکل )

 

 طور به B1,B20,B42 .B48 حذف شعب با شود کهمالحظه می آمده  ستبدبا توجه به نتایج 

 , B1 ,B20ی مرات کارایی با حذف چهار شعبهاست و همچنین میانگین ن یافته بهبود، نتایج زمان هم

B42 B48 چندانی بر نمرات کارایی  تأثیر ییتنها به؛ اما حذف شعب است ۳۳/۰، زمان هم طور به

 شعب حذف .است ۱۷/۰، یبررس موردشعبه  ۸۲میانگین نمرات کارایی هزینه برای  نگذاشته است.
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یش داده است و باعث بهبود افزا ۱۶/۰میانگین نمرات کارایی را به میزان ، B1,B20,B42, B48 کارای

 در نمرات کارایی شعب شده است.

 ۱۳۹4 تحلیل حساسیت در سالبررسی نتایج  4-۱0-۵

 ۱۳۹۴ سال به مربوط حساسیت تحلیل نتایج( ۲۲-۴) جدول

 بازه نمرات کارایی
 شده حذفشعب 

 

1 0.7-1 
0.5-

0.7 

0.3-

0.5 

0.2-

0.3 

0.1-

0.2 

0.05-

0.1 

0-

0.05 

 A کدام هیچ 48 20 6 3 0 2 30

30 2 0 3 10 28 35 B1 B 

30 1 1 5 14 29 28 B20 C 

40 2 0 5 36 11 23 B42 D 

30 2 0 5 16 25 30 B48 E 

42 5 19 17 11 7 13 
 شعب

(B1,B20,B42,B48) 
F 

 

 

 
 ۱۳۹۴( ترسیم نموداری نتایج تحلیل حساسیت مربوط به سال ۲۲-۴شکل )
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 ۱۳۹۴ ( مقایسه نموداری میانگین نمرات کارایی تحلیل حساسیت در سال۲۳-۴شکل )

 

تغییر  ییتنها  به شعب . حذف هر یک ازاست ۱۲/۰شعب کارایی برای مجموع میانگین نمرات 

B1 ,B20 ,B42؛ اما حذف شعب نکرده استچندانی در میانگین نمرات کارایی ایجاد  ,B48 هم با،

 داده و باعث بهبود در نمرات کارایی شده است. افزایش ۱۷/۰میانگین نمرات کارایی را به میزان 
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 فصل پنجم

 گیریبحث و نتیجه
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 مقدمه ۵-۱

مسائل مهمی است که امروزه  جمله ازهای مختلف اقتصاد، ارزیابی و بررسی عملکرد در قسمت

توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است؛ بخصوص در سالهای اخیر که بحث افزایش 

ها، از مباحث مهم به شمار موجود بین بخش پذیری مدیران اجرایی و تخصیص بهینه منابعمسئولیت

به شکل سازمانی بزرگ با چندین  ها آنهایی که ساختار روند. در این میان بررسی عملکرد بخشمی

 و طی عملیاتی دارند  عهدهها وظایف اجرایی را بر است. شعبه گرفته قرارخاص  توجه مورد، استشعبه 

ی سازمان نیز نظارت و کنند. وظیفهخاصی تولید میهای نهاده خاصی را با استفاده ازکاالها و خدمات 

لزوم  ترین ارکان بازارهای مالیترین و اساسییکی از مهم عنوان بهنیز  ها بانکهاست. کنترل شعبه

منبع اصلی  ها بانکی موجود در اند. سرمایههای خود را پذیرفتهکنترل و نظارت بر عملکرد شعبه

، منبع ایجاد اعتبار برای تمامی واحدهای اقتصادی ها آندهی اعطایی دمات و وامخرید محصوالت و خ

 است.

نمایند و عملکرد فعلی شعب در بندی شعب میدر درجه نظر تجدیداقدام به  ساله هر ها بانک

کنند که ممکن است به ارتقا یا تنزل درجه قبلی منجر شود. ی قبل را بررسی میمقایسه با دوره

کاهش کارایی  نتیجه درمعیارهای ارزیابی شعب مناسب نباشد، موجب نارضایتی کارکنان و  چنانچه

 شود.شعب می

  ها معیاری بهتوان با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهگیری کارایی میبا توجه به اهمیت اندازه

-ابی عملکرد محسوب میکارایی به دست آورد که در اقتصاد معیاری بسیار مناسب برای ارزی نام اندازه

سازد و از مجموع واحدهای تحت بررسی تعدادی را بینانه میشود. استفاده از این مدل ارزیابی را واقع

شود و این مرز مالک کارایی مرز کارایی تشکیل می ها آننماید و به کمک کارا معرفی می عنوان به

بررسی به دلیل مقایسه با یک سطح های این روش آن است که واحدهای تحت است، یکی از ویژگی

 شوند، بلکه مالک، وضعیت عملکردی سایر واحدهاست.ارزیابی نمی شده  تعییناستاندارد از قبل 
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بندی و )درجه ها بانکعب ها در ارزیابی عملکرد شدر راستای اشاعه استفاده از تحلیل پوششی داده

گیری کارایی اقتصادی نیز برای تکنیکی، از اندازهتوان عالوه بر سنجش کارایی کارایی( میارزیابی 

ها را برای ترین ترکیب از شاخصسازی وضع اقتصادی شعب بهره جست. کارایی اقتصادی بهینهشفاف

 دهد تا هم شعبه کارا و هم اقتصادی باشد.هر شعبه نشان می

 های پژوهشتحلیل یافته ۵-2

 ۱۳۹0بررسی نتایج در سال  ۵-2-۱

کاراترین شعب و  عنوان به ۱با کسب نمره کارایی  B80و  B1شعب  ۱۳۹۰در سال  -

B41  اند شده یمعرفناکاراترین شعبه،  ۰۰۰۰۸۹/۰با کسب نمره کارایی. 

است. این میانگین  آمده دست به ۰۸/۰ معادل ۱۳۹۰میانگین کارایی هزینه در سال  -

 اند.داشته هدر رفت ورودی ۹۲/۰به میزان  یموردبررسی این است که شعب دهندهنشان

دهد که حذف شعب کارا از نتایج حاصل از آزمون تحلیل حساسیت نشان می -

 است. بوده تأثیر یب برای بهبود در نتایج مدل یبررس موردمجموعه شعب 

 ۱۳۹۱بررسی نتایج در سال  ۵-2-2

با کسب  B55و  شعب کاراترین ۱با کسب نمره  B1،B48، B49 ،۱۳۹۱در سال  -

 .اند شده  شناخته هناکاراترین شعب ۰۳/۰نمره 

است. این میانگین  آمده  دستب ۲۵/۰معادل  ۱۳۹۱میانگین کارایی هزینه در سال  -

 بررسی مورددر بین شعب  ۷۵/۰به میزان  های اداری(هدر رفت ورودی )هزینه ی دهنده نشان

 .استبوده 

شعبه  جزب دهد که حذف شعب کارانشان می ۱۳۹۱در سال  نتایج تحلیل حساسیت -

B49  چندانی بر روی نمرات کارایی نداشته است؛ حذف تأثیر  بررسی مورداز مجموعه شعب

 نمرات کارایی شعب شده است. باعث بهبود در یبررس مورداز مجموعه شعب  B49شعبه 
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 ۱۳۹2بررسی نتایج در سال  ۵-2-۳

کاراترین شعب و  عنوان به ۱با کسب نمره   B20، B49وB1 شعب ۱۳۹۲در سال  -

B55  اند شده معرفیناکاراترین شعبه  عنوانب ۰۲۶/۰با نمره کارایی. 

است. در این سال  آمده دستب ۳/۰معادل  ۱۳۹۲در سال میانگین کارایی هزینه  -

 .است بوده ۷/۰میزان هدرفت ورودی معادل 

با  B49شعبه دهد که حذف از آزمون تحلیل حساسیت نشان می آمده دست بهنتایج  -

 ی دیگرشعب کارا باعث بهبود در نمرات کارایی شده و حذف دارا بودن کمترین مقدار ورودی

 نداشته است.نمرات کارایی بر چندانی  تأثیر از مجموعه شعب،

 ۱۳۹۳بررسی نتایج در سال  ۵-2-4

B1،B20 شعب ۱۳۹۳در سال  - B42و با کسب  B43و شعبه  شعب کارا B48و

 .اند شده  شناختهناکارا  شعبه عنوان به ۰۱/۰ی نمره

و این میانگین نشان  آمده دست به ۱۷/۰معادل  ۱۳۹۳میانگین کارایی هزینه در سال  -

های ورودی )مازاد در مصرف هزینه هدرفت ۸۳/۰ به میزان موردبررسیدهد که شعب می

 اند.اداری( داشته

 شعب کارا حذفدهد که نشان می ۱۳۹۳سال  بررسی نتایج تحلیل حساسیت -

 ,B1 ,B20 ,B42شعب کارای  و حذف نمرات کارایی نداشته یشبرافزاچندانی  تأثیر ییتنها به

B48 ،افزایش داده است. ۱۶/۰میزان  میانگین نمرات کارایی را به 

 ۱۳۹4بررسی نتایج در سال  ۵-2-۵

 B45کاراترین شعب و  عنوان به ۱با کسب نمره  B20، B4وB1 شعب ۱۳۹۴در سال  -

 .اند شده  معرفیناکاراترین شعبه  عنوانب ۰۰۳/۰با نمره کارایی 
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و این میانگین نشان  آمده  دستب ۱۲/۰معادل  ۱۳۹۳میانگین کارایی هزینه در سال  -

های ورودی )مازاد در مصرف هزینههدرفت  ۸۸/۰ به میزان بررسی مورددهد که شعب می

 اند.اداری( داشته

 تأثیر تنهایی بهدهد که حذف شعب کارا نشان میبررسی نتایج تحلیل حساسیت  -

B1 ,B20 ,B42 چندانی بر روی نمرات کارایی شعب نداشته و حذف شعب ,B48، میانگین

 افزایش داده است. ۱۷/۰نمرات کارایی را به میزان 

 مطالعه موردی اقتصادی در طول دورهبررسی روند تغییرات میانگین کارایی  ۵-۳

 
 ۱۳۹۰-۱۳۹۴طی سالهای  هر شعبه CEمیانگین  (۱-۵)شکل 

 

ارای میانگین کارایی د B1، شعبه یبررس مورددر بین شعب  شودبا توجه به شکل باال مالحظه می

های اداری ناکارا بوده و دارای هزینه ازنظرطی دوره کارا عمل نموده است و بقیه شعب  یک بوده و

 یموردبررسی دوره مجموعه شعب در کارایی هزینه برایمیانگین باشند. میانگین کارایی کمی می

تر باشد، بنگاه است و با توجه به اینکه هر چه نمره کارایی به عدد یک نزدیک آمده دست به ۱۹/۰

در این  های اداریهزینه ازنظر یبررس موردتوان چنین نتیجه گرفت که شعب پس می استکاراتر 

 اند.مل کردهناکارا ع دوره
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 گیریبحث و نتیجه ۵-4

 ها بانککارایی )تولید، هزینه و سود(  وتحلیل تجزیهای پیرامون تحقیقات دانشگاهی گسترده

کارایی فنی توانایی یک بنگاه  سه نوع کارایی را برای بنگاه تعریف کرد: (۱۹۵۷) است. فارل شده انجام

کند و کارایی را بیان میدر به دست آوردن حداکثر محصول با استفاده از عوامل تولید مشخص 

شود. ترکیبی از کارایی فنی مرتبط می ها آنتخصیصی به ترکیب بهینه عوامل تولید با توجه به قیمت 

ی تولید و اقتصادی به معنای کارایی در نحوه کارایی گویند.کارایی تخصیصی را کارایی اقتصادی میو 

-هزینه ازلحاظ هرگاهگویند، زیرا هزینه نیز میتخصیص عوامل تولید است. کارایی اقتصادی را کارایی 

 آید.ی تولید نیز به وجود میای کارا عمل کنیم، بهترین تخصیص و بهترین شیوه

این مدل نه معرفی کردند. ی کارایی هزیمدلی را برای محاسبه ۱۹۸۵ران در سال اهمک و ۱فار

ها و یمتی با دشواری. چون دسترسی به اطالعات قها استازمند داشتن قیمت ورودینی

و استفاده  موردتوجهکارایی فنی از سوی پژوهشگران ی حاسبهم همراه است؛ لذا هایی محدودیت

 .است قرارگرفتهبیشتری 

گیرد که ، این واقعیت را در نظر نمی(۱۹۸۵)فارکند که مدل به این نکته اشاره می (۲۰۰۲تن )

برای  بنابراین او ؛کاهش پیدا کنند وضوح  بهتوانند های تولید با کاهش قیمت عوامل تولید میهزینه

در  .کندپیشنهاد می ها بانک )اقتصادی( ایجلوگیری از این نواقص مدلی را برای ارزیابی کارایی هزینه

مقدار بهینه  توان میها اما با داشتن قیمت ورودی ،ها نیستاین مدل نیازی به دانستن قیمت ورودی

 کرد.ها را محاسبه ورودی

 ۸۲های اداری ی کارایی هزینهتوسط تن به محاسبه شده  ارائهدر این پژوهش با استفاده از مدل 

و رویکرد  ۲(VRSدر استان تهران با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس )یک بانک خصوصی  شعبه

 است. شده پرداخته ۱۳۹۰-۱۳۹۴برای سالهای  محور ورودی

                                                 
1
 Färe 

2
 variable returns to scale (VRS) 
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ها است ینه و کارایی تخصیصی نیازمند داشتن قیمت ورودیکارایی هزی محاسبه هاینکبا توجه به 

از این مطالعه نشان  آمده  ستبدنتایج هایی همراه است، لذا، دست آوردن این اطالعات با دشواریو ب

تواند در شرایط عدم قطعیت قیمت برآورد صحیحی از کارایی هزینه را ارائه دهد که مدل جدید میمی

دهد.

این کار صرفاً یک کار تحقیقاتی است و ارزیابی عملکرد یک بانک نیاز به  که اینبه با توجه 

تر حاکم بر نظام بانکی و از همه مهم های محدودیتاطالعات بیشتر، توجه به شرایط کالن کشور و 

توان در های بانکی غرب علیه کشور دارد، لذا بر اساس نتایج این پژوهش لزوماً نمیموضوع تحریم

 رود، قضاوت نمود.خصوصی موفق در کشور به شمار می های بانککه از  نظر موردوص بانک خص
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 ۱ شماره پیوست

 ۱هاترسیم نموداری داده -

(مینیمم آزمون تحلیل حساسیت برای نقاط ماکزیمم)  

؛ و سپس کارایی هزینه برای نقاط ماکزیمم ندابعدی ترسم شدهسه صورت بهافزار نرمها توسط داده

 ینههزاست. شعبی که بیشترین  شده محاسبهباشند( های اداری را دارا می)شعبی که بیشترین هزینه

شده  مانده محاسبهشعبه باقی ۸۱باشند از بین شعب حذف شده و کارایی هزینه برای را دارا می یادار

بیشترین  که حذف شعبی ،دهدبرابری نتایج اولیه و نتایج آزمون تحلیل حساسیت نشان میاست. 

 اشته است.بر روی نمرات کارایی ند یریتأث ،اندبوده را دارا مقدار ورودی

ای که کمترین میزان دهد که حذف شعبهنتایج حاصل از آزمون تحلیل حساسیت نشان می

 .بود در نتایج بدست آمده شده است( را نسبت به سایر شعب داشته باعث بههای اداریورودی )هزینه

های اداری( شعب کارا نسبت به سایر شعب را پس میتوان کوچک بودن مقدار ورودی مدل )هزینه

یکی از دالیل کوچک بودن نمرات کارایی بدست آمده در پژوهش مورد نظر دانست.




                                                 
 افزار متلبافزار مورد استفاده: نرمنرم .1
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 2شماره پیوست 

 عملکرد شعب بانک بر مبنای حداقل سازی عامل تولید با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس (۱۸-۴جدول )

 ۱۳۹۰در سال 

بازدهی به 

 مقیاس

 درمقدار کارایی 

بازدهی غیر  حالت

صعودی نسبت به 

 مقیاس

مقدار کارایی در 

حالت بازدهی متغیر 

 نسبت به مقیاس

 شعبه
بازدهی به 

 مقیاس

 درمقدار کارایی 

بازدهی غیر  حالت

صعودی نسبت به 

 مقیاس

مقدار کارایی در 

حالت بازدهی متغیر 

 نسبت به مقیاس

 شعبه

 B42 - 1 1 B1 0.002438 0.000995 صعودی

 B2 0.052701 0.052669 نزولی B43 0.008425 0.008108 نزولی

 B3 0.014889 0.014788 نزولی B44 0.002526 0.002293 نزولی

 B4 0.068974 0.068732 نزولی B45 0.006415 0.005799 نزولی

 B5 0.207169 0.205959 نزولی B46 0.002019 0.001779 نزولی

 B6 0.025815 0.02553 نزولی B47 0.001825 0.001553 نزولی

 B7 0.138868 0.138078 نزولی B48 0.024728 0.024572 نزولی

 B8 0.323336 0.322807 نزولی B49 0.110132 0.096056 صعودی

 B9 0.146582 0.143992 نزولی B50 0.005872 0.005318 نزولی

 B10 0.181671 0.179918 نزولی B51 0.013053 0.010749 نزولی

 B11 0.056544 0.055056 نزولی B52 0.004743 0.004285 نزولی

 B12 0.012789 0.012603 نزولی B53 0.010752 0.010559 نزولی

 B13 0.098462 0.098282 نزولی B54 0.021552 0.018963 نزولی

 B14 0.073815 0.071952 نزولی B55 0.00113 0.001023 نزولی

 B15 0.071498 0.0692 صعودی B56 0.011687 0.011337 نزولی

 B16 0.03112 0.029317 صعودی B57 0.00492 0.004614 نزولی

 B17 0.002981 0.002691 نزولی B58 0.00312 0.002819 نزولی

 B18 0.00937 0.009049 نزولی B59 0.002414 0.002117 نزولی

 B19 0.028246 0.028001 نزولی B60 0.010206 0.009823 نزولی

 B20 0.964659 0.96336 نزولی B61 0.00216 0.001857 نزولی

 B21 0.062414 0.060459 نزولی B62 0.025035 0.022389 نزولی

 B22 0.073671 0.072218 نزولی B63 0.001917 0.001581 نزولی

 B23 0.012226 0.01144 نزولی B64 0.001807 0.001496 نزولی

 B24 0.021752 0.021036 نزولی B65 0.000843 0.000561 صعودی

 B25 0.078788 0.078221 نزولی B66 0.002717 0.002457 صعودی

 B26 0.008205 0.007929 نزولی B67 0.001384 0.000942 نزولی

 B27 0.033351 0.032656 نزولی B68 0.001471 0.001166 نزولی

 B28 0.033098 0.03212 نزولی B69 0.002297 0.001992 نزولی

 B29 0.037356 0.036444 نزولی B70 0.004017 0.002898 صعودی

 B30 0.019599 0.016773 نزولی B71 0.002874 0.001967 صعودی

 B31 0.002902 0.00279 نزولی B72 0.113016 0.011812 صعودی

 B32 0.005621 0.005395 نزولی B73 0.336676 0.046826 صعودی

 B33 0.005895 0.005504 نزولی B74 0.006943 0.004196 صعودی

 B34 0.037314 0.03588 نزولی B75 0.001435 0.000401 صعودی

 B35 0.000829 0.000719 نزولی B76 0.002229 0.000912 صعودی

 B36 0.00353 0.003301 نزولی B77 0.065275 0.002782 صعودی

 B37 0.003421 0.003236 نزولی B78 0.623579 0.038074 صعودی

 B38 0.003884 0.00365 نزولی B79 0.090387 0.003557 صعودی

 B39 0.000784 0.000658 صعودی B80 1 0.025173 صعودی

 B40 0.001874 0.001735 نزولی B81 0.198227 0.007516 صعودی

 2.76E-05 8.9E-05 B41 صعودی B82 0.014048 0.01359 نزولی
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 ( عملکرد شعب بانک بر مبنای حداقل سازی عامل تولید با فرض بازدهی متغیر نسبت به۱۹-۴جدول )

 ۱۳۹۱مقیاس در سال 

بازدهی به 

 مقیاس

 درمقدار کارایی 

بازدهی غیر  حالت

صعودی نسبت به 

 مقیاس

مقدار کارایی در 

حالت بازدهی متغیر 

 نسبت به مقیاس

 شعبه
بازدهی به 

 مقیاس

 درمقدار کارایی 

بازدهی غیر  حالت

صعودی نسبت به 

 مقیاس

مقدار کارایی در 

حالت بازدهی متغیر 

 نسبت به مقیاس

 شعبه

 B42 - 1 1 B1 0.432747 0.178677 صعودی

 B2 0.675389 0.620909 نزولی B43 0.073658 0.01725 صعودی

 B3 0.579326 0.427945 صعودی B44 0.075094 0.005173 صعودی

 B4 0.285343 0.245936 نزولی 1.84E-05 0.077827 B45 صعودی

 B5 0.635403 0.552461 صعودی B46 0.056911 0.012307 صعودی

 B6 0.371971 0.221876 صعودی B47 0.056102 0.021101 صعودی

- 1 1 B48 0.239192 0.17906 صعودی B7 

- 8.11E-05 1 B49 0.985996 0.912161 نزولی B8 

 B9 0.162516 0.098292 صعودی B50 0.128794 0.013516 صعودی

 B10 0.280934 0.174251 صعودی B51 0.47366 0.085408 صعودی

 B11 0.240211 0.060133 صعودی B52 0.128294 0.05481 صعودی

 B12 0.069513 0.034606 نزولی B53 0.040832 0.007588 صعودی

 B13 0.074225 0.056033 نزولی B54 0.290891 0.034793 صعودی

 B14 0.346561 0.159531 صعودی B55 0.032619 0.004363 صعودی

 B15 0.400746 0.100729 صعودی B56 0.102945 0.0522 صعودی

 B16 0.23845 0.07031 صعودی B57 0.063399 0.006981 صعودی

 B17 0.262789 0.067729 صعودی B58 0.066476 0.009824 صعودی

 B18 0.070747 0.016481 صعودی B59 0.060112 0.008021 صعودی

 B19 0.038987 0.008988 صعودی B60 0.374789 0.164217 صعودی

 B61 - 0.820673 0.82804 B20 0.335622 0.067427 صعودی

 B21 0.299229 0.104994 صعودی B62 0.27813 0.003553 صعودی

 B22 0.75783 0.485218 صعودی B63 0.068742 0.007924 صعودی

 B23 0.142315 0.044627 صعودی B64 0.064541 0.009244 صعودی

 B24 0.141179 0.028434 صعودی B65 0.474017 0.06414 صعودی

 B25 0.189016 0.129973 نزولی B66 0.062848 0.013354 صعودی

 B26 0.087166 0.047987 صعودی B67 0.077437 0.008348 صعودی

 B27 0.356002 0.153216 صعودی B68 0.069605 0.022743 صعودی

 B28 0.323298 0.233551 صعودی B69 0.051179 0.00783 صعودی

 B29 0.153244 0.035648 صعودی B70 0.069273 0.007788 صعودی

 B30 0.153244 0.060322 صعودی B71 0.051683 0.004731 صعودی

 B31 0.335956 0.096224 صعودی B72 0.258867 0.034612 صعودی

 B32 0.334215 0.01165 نزولی B73 0.179022 0.049082 صعودی

 B33 0.048499 0.081484 صعودی B74 0.087804 0.004563 صعودی

 B34 0.437297 0.084465 صعودی B75 0.096547 0.004835 صعودی

 B35 0.307044 0.042503 صعودی B76 0.12794 0.009483 صعودی

 B36 0.225211 0.04405 صعودی B77 0.076858 0.016213 صعودی

 B37 0.086559 0.028421 صعودی B78 0.292235 0.012827 صعودی

 B38 0.062573 0.018532 صعودی B79 0.053101 0.00894 صعودی

 B39 0.055914 0.104642 صعودی B80 0.068591 0.009878 صعودی

 B40 0.299418 0.181621 صعودی B81 0.042287 0.005938 صعودی

 B41 0.40421 0.012769 صعودی B82 0.365432 0.153793 صعودی
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 ( عملکرد شعب بانک بر مبنای حداقل سازی عامل تولید با فرض بازدهی متغیر نسبت به۲۰-۴جدول )

 ۱۳۹۲ مقیاس در سال

بازدهی به 

 مقیاس

 درمقدار کارایی 

بازدهی غیر  حالت

صعودی نسبت به 

 مقیاس

مقدار کارایی در 

حالت بازدهی 

متغیر نسبت به 

 مقیاس

 شعبه
بازدهی به 

 مقیاس

 درمقدار کارایی 

بازدهی غیر  حالت

صعودی نسبت به 

 مقیاس

مقدار کارایی در 

حالت بازدهی 

متغیر نسبت به 

 مقیاس

 شعبه

 B42 - 1 1 B1 0.554116 0.010421 صعودی

 B2 0.341559 0.329943 نزولی B43 0.084962 0.041033 صعودی

 B3 0.739893 0.698005 صعودی B44 0.308158 0.152581 صعودی

 B4 0.273333 0.265124 نزولی B45 0.040632 0.004788 صعودی

 B5 0.502562 0.445381 صعودی B46 0.058833 0.031656 صعودی

 B6 0.360372 0.30662 صعودی B47 0.070871 0.029919 صعودی

- 1 1 B48 0.163561 0.153141 نزولی B7 

- 0.304342 1 B49 0.654943 0.651162 نزولی B8 

 B9 0.811495 0.674569 صعودی B50 0.063856 0.028164 صعودی

 B10 0.667897 0.572611 صعودی B51 0.356984 0.095635 صعودی

 B11 0.25505 0.175888 صعودی B52 0.139325 0.088196 صعودی

 B12 0.076201 0.055108 صعودی B53 0.687429 0.629664 صعودی

 B13 0.098516 0.095335 نزولی B54 0.221957 0.10262 صعودی

 B14 0.447634 0.370465 صعودی B55 0.026043 0.013384 صعودی

 B15 0.600107 0.394459 صعودی B56 0.149317 0.125099 نزولی

 B16 0.194381 0.094878 صعودی B57 0.075093 0.041841 صعودی

 B17 0.308436 0.130919 صعودی B58 0.059384 0.025916 صعودی

 B18 0.092368 0.060771 صعودی B59 0.432233 0.203228 صعودی

 B19 0.095924 0.084124 صعودی B60 0.560166 0.365834 صعودی

 B61 - 1 1 B20 0.223575 0.120964 صعودی

 B21 0.276203 0.186676 صعودی B62 0.144605 0.090125 صعودی

 B22 0.473533 0.399998 نزولی B63 0.072406 0.038334 صعودی

 B23 0.255511 0.113694 صعودی B64 0.055981 0.025018 صعودی

 B24 0.202922 0.125292 صعودی B65 0.326376 0.087733 صعودی

 B66 - 1 1 B25 0.07651 0.052219 صعودی

 B26 0.101113 0.077562 صعودی B67 0.072146 0.033681 صعودی

 B27 0.371476 0.308159 صعودی B68 0.066178 0.03306 صعودی

 B28 0.06376 0.054269 صعودی B69 0.097022 0.067738 صعودی

 B29 0.200641 0.151024 صعودی B70 0.072986 0.035759 صعودی

 B30 0.396823 0.153523 صعودی B71 0.05244 0.024466 صعودی

 B31 0.323019 0.238921 صعودی B72 0.30942 0.210146 صعودی

 B32 0.051938 0.03498 صعودی B73 0.513479 0.320495 صعودی

 B33 0.369651 0.17989 صعودی B74 0.136432 0.091904 صعودی

 B34 0.189695 0.132465 صعودی B75 0.16312 0.067772 صعودی

 B35 0.288923 0.154273 صعودی B76 0.121219 0.052977 صعودی

 B36 0.086558 0.054341 صعودی B77 0.068744 0.019239 صعودی

 B37 0.478738 0.384438 صعودی B78 0.463474 0.165707 صعودی

 B38 0.24567 0.122483 صعودی B79 0.060525 0.032059 صعودی

 B39 0.293451 0.122704 صعودی B80 0.104777 0.04775 صعودی

 B40 0.306321 0.17533 صعودی B81 0.048192 0.021226 صعودی

 B41 0.358994 0.080674 صعودی B82 0.212895 0.146856 صعودی
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 سازی عامل تولید با فرض بازدهی متغیر نسبت بهعملکرد شعب بانک بر مبنای حداقل ( ۲۱-۴جدول )

 ۱۳۹۳ مقیاس در سال

بازدهی به 

 مقیاس

 درمقدار کارایی 

بازدهی غیر  حالت

صعودی نسبت به 

 مقیاس

مقدار کارایی در 

حالت بازدهی 

متغیر نسبت به 

 مقیاس

 شعبه
بازدهی به 

 مقیاس

 درمقدار کارایی 

بازدهی غیر  حالت

صعودی نسبت به 

 مقیاس

کارایی در  مقدار

حالت بازدهی 

متغیر نسبت به 

 مقیاس

 شعبه

- 2.49E-07 1 B42 - 1 1 B1 

 B2 0.412065 0.391804 صعودی B43 0.011687 0.003787 صعودی

 B3 0.431549 0.385265 صعودی B44 0.167814 0.085382 صعودی

 B4 0.585433 0.552096 نزولی 2.84E-05 0.014549 B45 صعودی

 B5 0.225182 0.195337 صعودی B46 0.033041 0.019839 صعودی

 B6 0.097392 0.074009 نزولی B47 0.047721 0.028141 صعودی

- 1 1 B48 0.057491 0.044533 نزولی B7 

 B8 0.449151 0.446679 نزولی B49 0.401416 0.000425 صعودی

 B9 0.182762 0.130315 صعودی B50 0.03143 0.012359 صعودی

 B10 0.248282 0.185516 صعودی B51 0.093534 0.031925 صعودی

 B11 0.080677 0.030553 صعودی B52 0.065122 0.042954 صعودی

 B12 0.124867 0.114066 نزولی B53 0.160399 0.066588 صعودی

 B13 0.027681 0.021979 نزولی B54 0.149075 0.065248 صعودی

 B14 0.161518 0.090718 صعودی B55 0.012543 0.006419 صعودی

 B15 0.159395 0.060704 صعودی B56 0.038428 0.023022 صعودی

 B16 0.078967 0.038834 صعودی B57 0.031912 0.010314 صعودی

 B17 0.205338 0.104121 صعودی B58 0.031415 0.010872 صعودی

 B18 0.040068 0.020199 نزولی B59 0.026904 0.009952 صعودی

 B19 0.02152 0.011312 نزولی B60 0.186493 0.102051 صعودی

 B61 - 1 1 B20 0.145651 0.061263 صعودی

 B21 0.190482 0.118099 صعودی B62 0.073899 0.032273 صعودی

 B22 0.254178 0.184662 صعودی B63 0.023229 0.010593 صعودی

 B23 0.165776 0.092642 صعودی B64 0.021185 0.005819 صعودی

 B24 0.189344 0.087926 صعودی B65 0.132151 0.028792 صعودی

 B25 0.067186 0.052122 صعودی B66 0.025495 0.012378 صعودی

 B26 0.031195 0.020905 صعودی B67 0.034355 0.015126 صعودی

 B27 0.13182 0.071869 صعودی B68 0.052177 0.029006 صعودی

 B28 0.093237 0.058714 صعودی B69 0.143983 0.063982 صعودی

 B29 0.031245 0.015033 صعودی B70 0.027 0.009309 صعودی

 B30 0.308495 0.197817 صعودی B71 0.031135 0.014602 صعودی

 B31 0.100769 0.054022 صعودی B72 0.165194 0.077046 صعودی

 B32 0.016706 0.006285 نزولی B73 0.204869 0.094323 صعودی

 B33 0.172048 0.059869 صعودی B74 0.022013 0.00549 صعودی

 B34 0.233819 0.141027 صعودی B75 0.067744 0.026494 صعودی

 B35 0.095561 0.028819 صعودی B76 0.091759 0.035043 صعودی

 B36 0.077206 0.055696 صعودی B77 0.037725 0.012231 صعودی

 B37 0.226729 0.15607 صعودی B78 0.223562 0.089577 صعودی

 B38 0.257305 0.162374 صعودی B79 0.024438 0.008286 صعودی

 B39 0.153492 0.074401 صعودی B80 0.246536 0.152855 صعودی

 B40 0.207926 0.133849 صعودی B81 0.044948 0.031428 صعودی

 B41 0.132509 0.036273 صعودی B82 0.144483 0.084559 صعودی
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 عملکرد شعب بانک بر مبنای حداقل سازی عامل تولید با فرض بازدهی متغیر نسبت به( ۲۲-۴جدول )

 ۱۳۹۴مقیاس در سال 

بازدهی به 

 مقیاس

 درمقدار کارایی 

بازدهی غیر  حالت

صعودی نسبت به 

 مقیاس

مقدار کارایی در 

حالت بازدهی متغیر 

 نسبت به مقیاس

 شعبه
بازدهی به 

 مقیاس

 درمقدار کارایی 

بازدهی غیر  حالت

صعودی نسبت به 

 مقیاس

مقدار کارایی در 

حالت بازدهی متغیر 

 نسبت به مقیاس

 شعبه

- 0.000204 1 B42 - 1 1 B1 

 B2 0.152958 0.152205 نزولی B43 0.052067 0.031244 صعودی

 B3 0.257612 0.248034 نزولی B44 0.10482 0.083236 صعودی

 B4 0.533219 0.52612 نزولی 2.09E-05 0.00265 B45 نزولی

 B5 0.207796 0.200715 نزولی B46 0.020422 0.017723 صعودی

 B6 0.106877 0.09739 نزولی B47 0.094593 0.077474 صعودی

- 1 1 B48 0.081464 0.073734 نزولی B7 

 B8 0.52953 0.52748 نزولی B49 0.25406 0.000996 صعودی

 B9 0.159812 0.142985 نزولی B50 0.013974 0.010023 نزولی

 B10 0.125383 0.114822 نزولی B51 0.034155 0.019041 صعودی

 B11 0.066816 0.049038 صعودی B52 0.026639 0.022277 صعودی

 B12 0.049239 0.047181 نزولی B53 0.056634 0.037868 صعودی

 B13 0.191812 0.253625 صعودی B54 0.071001 0.053042 صعودی

 B14 0.086277 0.070445 نزولی B55 0.006983 0.00555 صعودی

 B15 0.038331 0.023149 نزولی B56 0.070099 0.056242 صعودی

 B16 0.046517 0.036552 نزولی B57 0.012821 0.0078 صعودی

 B17 0.092532 0.069756 صعودی B58 0.009371 0.005764 صعودی

 B18 0.048948 0.037299 صعودی B59 0.005237 0.003399 صعودی

 B19 0.04716 0.037717 صعودی B60 0.065678 0.044735 صعودی

 B61 - 1 1.002264 B20 0.065813 0.046858 صعودی

 B21 0.077801 0.064136 صعودی B62 0.044623 0.028151 صعودی

 B22 0.120319 0.10838 صعودی B63 0.003787 0.002616 صعودی

 B23 0.095773 0.077765 صعودی B64 0.004664 0.002559 صعودی

 B24 0.087801 0.066384 صعودی B65 0.04173 0.019192 صعودی

 B25 0.037412 0.034096 صعودی B66 0.009909 0.007377 صعودی

 B26 0.015126 0.012846 نزولی B67 0.008553 0.00627 صعودی

 B27 0.070091 0.054391 صعودی B68 0.008791 0.00685 صعودی

 B28 0.096368 0.083332 نزولی B69 0.052718 0.033423 صعودی

 B29 0.04847 0.036755 نزولی B70 0.010287 0.006527 نزولی

 B30 0.173073 0.151782 نزولی B71 0.011447 0.008737 نزولی

 B31 0.069164 0.056029 نزولی B72 0.057436 0.042571 صعودی

 B32 0.005942 0.003869 نزولی B73 0.08146 0.061411 صعودی

 B33 0.056176 0.036217 نزولی B74 0.006152 0.003459 صعودی

 B34 0.08771 0.072144 نزولی B75 0.020857 0.013676 صعودی

 B35 0.049012 0.032183 نزولی B76 0.058674 0.039855 صعودی

 B36 0.016349 0.014481 نزولی B77 0.044734 0.025292 صعودی

 B37 0.141186 0.125703 نزولی B78 0.070722 0.050692 صعودی

 B38 0.087699 0.073539 صعودی B79 0.007551 0.004622 صعودی

 B39 0.064713 0.047506 نزولی B80 0.077372 0.062541 صعودی

 B40 0.118205 0.098945 صعودی B81 0.031263 0.028365 صعودی

 B41 0.040037 0.020654 صعودی B82 0.067228 0.055 صعودی
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  منابع

ی موردی مطالعه :ای در نظام بانکسی کارایی هزینه. برر۱۳۸۷ م، آجورلو، مهرآرا، م، ح، ابریشمی، -

 .۲۸، شماره ۸ی ، دورههای اقتصادیفصلنامه پژوهش «بانک ملت

، بررسی روند کارایی بانکهای تجاری ایران با ۱۳۹۰، ر فرهی،؛ افخمی اردکانی، م؛ مومنی، م -

 -دو ماهنامه علمی .«وری مالم کوئیستای و شاخص بهرهرویکرد ترکیبی تحلیل پنجره

 .۴۷-۲دوره جدید. شماره  ،۱۸. سال دانشگاه شاهد، پژوهشی

، بررسی کارایی شعب بانک ها و تعیین عوامل مؤثر ۱۳۹۱ ،الوانی، م. جندقی، غ. رئیس صفری، م -

 .۳، شماره ۴، دوره مدیریت دولتی. «بر آن، بررسی موردی شعب بانک سپه استان تهران

چاپ . «کاربردی( -وری )علمیگیری کارایی و بهرهاصول اندازه، ۱۳۷۹ امامی میبدی، ع، -

 ی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.مؤسسهتهران، اول، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، 

 ،«های تجاری در ایرانرایی بانکبررسی و تعیین کانامه کارشناسی ارشد، پایان ،۱۳۸۶ امیری، ه، -

 دانشگاه تهران. اقتصاد، دانشکده

برای تعیین حاشیه امنیت کارایی واحدهای  تحلیل حساسیت،۱۳۹۳اهدایی، س، مهرگان، م،  -

 .۳، شماره ۶، دوره مدیریت صنعتی ،«هاتحلیل پوششی دادهگیری در مدل تصمیم

های ایران: با رویکرد تحلیل گیری کارایی بانکمدلسازی و اندازه،۱۳۹۱بحیرایی، ع، حامدی، ر،  -

 سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، دانشگاه سمنان، سمنان.،«هاپوششی داده

برآورد کارایی اقتصادی شعب بانک تجارت به روش مرزی نامه ارشد،، پایان۱۳۸۳ل،  تیموریان، -

، دانشکده اقتصاد، دانشگاه «موردی استان تهران ، مطالعه۱۳۷۹-۱۳۸۱تصادفی طی سالهای 

 الزهرا.
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ها و کاربرد آن در صنعت ، معرفی روش نوین تحلیل پوششی داده۱۳۹۴ ،جهانگرد پاتاوانی، س -

استان عب اعتباری یکی از بانکهای دولتی سری شبانکداری و محاسبه کارایی عملکرد و سرا

 ت و ششمین همایش بانکداری اسالمی، تهران.. بیس«گیالن

ی پژوهشنامه، «نکهای ایران و عوامل مؤثر برآن، برآورد کارایی با۱۳۸۶ ، سوری، ا،شحسینی،  -

 .۲۵ی ، شماره۷ی ، دورهاقتصادی

در بانکهای دولتی و  DEAهای تجاری به روش نامه ارشد، کارایی بانک، پایان۱۳۸۴خالصیان، م،  -

 ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهرا.«خصوصی

ای در صنعت بانکداری ایران طی ارزیابی کارایی هزینه ،۱۳۹۲ ،خداداد کاشی، ف و حاجیان، م -

سال هیجدهم،  ،ریزی و بودجهفصلنامه علمی و پژوهشی برنامه ،«۱۳۸۰-۱۳۸۶ی سالها

 شماره یک.

های جایگزینی مکملی گیری کارایی هزینه و کشش، اندازه۱۳۸۹ ،خیابانی، ن و حمیدی صحنه، م -

 .۱۱۰، شماره دو فصلنامه برنامه و بودجه. «عوامل هزینه در سیستم بانکی ایران

«بندیدرجه»و « کارایی تکنیکی»، رابطه میان ۱۳۸۷ دوستی، ش، ابدالی، ع، نیکبخت، علیرضا، -

فصلنامه پژوهشها و سیاستهای  .«هاتجاری با استفاده از تحلیل پوششی دادهشعب بانکهای 

 .۴۷، سال شانزدهم، شماره اقتصادی

، ارزیابی کارایی بانکهای دولتی در ۱۳۹۰فرد، ح، خدادادحسینی، ح، دلخواه، ج، مشبکی، ا، دانایی -

 .۶، شماره انداز مدیریت بازرگانیچشم.«مقایسه با بانکهای خصوصی

بررسی و برآورد تابع هزینه و کارایی بانکی در نامه کارشناسی ارشد، پایان ،۱۳۷۷ ،گر، ادولت -

 .، دانشگاه شهید بهشتیاقتصاد دانشکده ،«ایران

ها در تحلیل پایداری و ثبات کارایی ای داده، کاربرد تحلیل پنجره۱۳۹۱ رجبی، ا، نصرالهی، خ، -

 .۱۷۹-۲۰۲. صفحه ۳ سال ششم، شماره، بهبود مدیریت، «بانکهای تجاری ایران
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ای شعب بانک تجارت استان اصفهان ، برآورد کارایی هزینه۱۳۸۹رنجبر، ه، فروتن، ف، رجبی، م،  -

 .۳ ، سال سوم، شمارهفصلنامه مدلسازی اقتصادی. «و عوامل مؤثر بر آن

، DEAنامه ارشد، ارزیابی کارایی سیستم بانکی با استفاده از روش ، پایان۱۳۷۸علیزاد صانع، ن،  -

 ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهرا.«شعب بانک صادرات ایران مورد پژوهی

 ها بانک،ارائه راهکارهای منطقی بهبود عملکرد شعب ۱۳۸۶ و علیرضایی، م، افشاریان، م، تسلیمی، -

، های اقتصادیفصلنامه پژوهش، «(DEA) هابه کمک مدلهای تعمیم یافته تحلیل پوشش داده

 .۲۷شماره 

 «ریزی خطی چند هدفینامه ارشد، تحلیل حساسیت در مسائل برنامه، پایان۱۳۹۱فرزانه، ا،  -

 دانشکده ریاضی، دانشگاه سمنان.

، بررسی میزان کارایی و تعیین عوامل مؤثر بر آن در نامه ارشد، پایان۱۳۸۳قاسم پورمطلق، ع،  -

 ، دانشکده اقتصاد، دانشگاه الزهرا."DEAشعب بانک رفاه در استان تهران با استفاده از تکنیک 

،  بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با استفاده ۱۳۹۴کاظمی، م؛ گریوانی، ح؛  -

 ، سال بیست و دومدو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی، «(DEA)ها از روش تحلیل پوششی داده

 .۹شماره 

 -در ماهیت ورودی FDH، بهبودی بر مدل ۱۳۸۹ ،، باقری، فع کردرستمی، س، امیرتیموری، -

 .۱، سال هفتم، شماره مجله ریاضیات کاربردی واحدالهیجان، «خروجی

بررسی کارایی شعب بانک کشاورزی و تعیین پایان نامه کارشناسی ارشد،  ،۱۳۸۱ ،کریمی، م -

 .، دانشگاه تهراناقتصاد دانشکده ،«آن، مطالعه موردی استان همدانعوامل موثر بر 

های صنعت بانکداری در بررسی امکان کاهش هزینه نامه ارشد،، پایان۱۳۸۵گرشاسبی فخر، س،  -

 اقتصاد، دانشگاه عالمه طباطبایی. ، دانشکده«ایران

(. رتبه بندی گروهی واحدهای بانکی با ۱۳۹۳رستمی مال خلیفه، م. رضوی و یاکیده )مومنی، م.  -

 .۱۷۱-۱۸۶ ، ص۱، شماره ۶، دوره مدیریت صنعتی، «هارویکرد تحلیل پوششی داده
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به  DEAهای ایران با استفاده از تکنیک ، بررسی کارایی بانک۱۳۸۹ ،م و ابراهیمی، شنمازی،  -

 .۵، شماره م، دوره دومدیریت صنعتی .«ایروش پله

، محاسبه کارایی نظام بانکی در ایران با استفاده از روش ۱۳۸۳، آ و عظیمی حسینی، هادیان، ا -

 .۲۰، شماره های اقتصادی ایرانفصلنامه پژوهش ،(DEA)ها داده تحلیل فراگیر
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Abestract: 

Banking sectors throughout the world have witnessed significant developments 

over the last three decades as changes in the environment in which they operate have 

had substantial implications for their business activities. Deregulation, globalization, 

financial innovation and technological progress all have gradually reduced the costs 

of information processing and transmission and have been major forces impacting 

on the performance of the international banking sector.Given this, there is a pressing 

need to investigate and measure the impact of various macro-economic factors 

and/or institutional policy changes on banks’ performance as this type of analysis 

will assist government instrumentalities and banking regulators in policy choice. It 

will also enable bank management to improve the way in which they allocate 

resources across the various investment opportunities available to them. In the 

traditional cost efficiency DEA model (Fare et al,1985), it is assumed that input 

prices are the same across all decision making units (DMUs). However, actual 

markets do not necessarily function under perfect competition and unit input prices 

might not be identical across all DMUs. Thus, as pointed out by Tone (2002) the 

traditional DEA cost efficiency model does not take account of the fact that costs 

can obviously be reduced by reducing the input factor prices. This study estimates 

cost efficiency by using the New DEA model (Tone,2002), for Saman bank 

branches in province of Tehran over the period 2011-2015. The results obtained in 

the case study showed that the DEA models can provide robust estimates of cost 

efficiency even in situations of price uncertainty. 

Keywords: cost efficiency, administrative costs,bank branches, New DEA mode.





 

 
 

 
Shahrood University of Technology 

Faculty of Industrial Engineering and Management 

M.Sc.Thesis in Economical Systems Planing 

 

 

 

 

Cost efficiency analysis and administrative cost benchmarking 
 

 

 

 

 
 

By: Najmeh Mahdizadeh 
 

 
Supervisor: 

D.r Mojtaba Ghiyasi 
 

 

 

 

 
 

 
February 2017 

 


