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چکیده
در سال های اخیر حجم گسترده  ای از تحقیقات برای اندازه گیری کارایی 

است.  شده  انجام  مالی  مؤسسات  و  بانک ها  اقتصادی  و  تکنیکی 

بانک  عملکرد  سنجش  اساسی  معیار  کارایی  کشورها،  از  بسیاری  در 

است. اکثر روش های سنجش عملکرد، کارایی بانک را به سطح شعبه 

تصمیم  های  و  پرسنل  تشویقی  سیستم  که  صورتی  در  می دهند  نسبت 

گرفته  نادیده  شده،  تدوین  سرپرستی  سطح  توسط  که  استراتژیک 

کلی بانک می باشد  که هدف  کارایی درآمدی  می شود. در این تحقیق 

کارایی سطح سرپرستی در نظر  کارایی سطح شعب با  ناشی از ترکیب 

گرفته شده است که نوآوری این تحقیق است. لذا چالش اصلی تحقیق 

کارایی کلی بانک )کارایی درآمدی( را بر  این است که چگونه می توان 

اساس کارایی سطوح سرپرستی و شعب تعیین نمود؟
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3. کارشناسی ارشد، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران و کارشناس ارشد بانک سپه.

در این تحقیق کارایی 54 شعبه بانک سپه در استان تهران به تفکیک 

محیط های تجاری، مسکونی، پادگانی و جاده  ای در سطوح سرپرستی 

و شعب در مقطع زمانی پایان سال 1396 با استفاده از روش تحلیل 

پوششی داده  ها اندازه گیری شده است. کارایی درآمدی و کارایی فنی 

اندازه گیری شده است.  بازده متغیر به مقیاس  با فرض  سطح شعب 

تحقیق حاضر جزء اولین تحقیقاتی است که کارایی را به صورت کّمی 

در دو سطح، سنجش کرده و سهم کارایی درآمدی بانک را به صورت 

به  که  می دهد  نشان  حاصله  نتایج  است.  نموده  محاسبه  موردی 

کارایی  به  نسبت  بیشتری  توجه  می بایست  سرپرستی  سطح  کارایی 

سوی  از  شده  اتخاذ  استراتژیک  تصمیمات  یرا  ز نمود،  شعب  سطح 

یابی قرار می گیرد. سطح سرپرستی کمتر مورد سنجش و ارز
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1. مقدمه: طرح مسأله
امروزه واحدهای خدماتی، به خصوص دولتی با افزایش رو به 

رشد تقاضا در زمینه خدمات در شرایط کاهش منابع روبه رو 

ارائه  طریق  از  کارایی  افزایش  موضوع  این  راه حل  و  هستند 

خدمات بیشتر با منابع کمتر است. در این راستا، مؤسساتی 

که در تخصیص بهینه منابع اقتصادی جامعه نقش مهمی 

مؤثر  کشور  اقتصادی  رشد  در  یادی  ز حد  تا  و  می کنند  ایفا 

ی می باشند. لذا  هستند، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتبار

یابی عملکرد دقیق و مستمر بانک ها از اهمیت به سزایی  ارز

برای پیشرفت کشور برخوردار بوده و یکی از موضوعات مهم 

یابی عملکرد بانک ها سنجش کارایی سطوح مختلف  در ارز

بانک می باشد.

مدیران  برای  بانک  عملکرد  سنجش  اینکه  به  توجه  با 

ارشد بسیار حائز اهمیت است و با افزایش عملکرد کارکنان 

یعنی  بانک  اساسی  هدف  نتیجه،  در  و  بیشتر  ی  سودآور

ارشد  مدیران  رو  این  از  می یابد،  افزایش  نیز  درآمدی  کارایی 

عملکرد  افزایش  و  سنجش  برای  راهی  به دنبال  همواره 

عملکرد  سنجش  و  یابی  ارز موجود  روش های  می باشند. 

واحد های بانکی در کشور اغلب تجربی و فاقد پشتوانه محکم 

بانک های  عملکرد  از  حاصل  نتایج  به عالوه  و  بوده  علمی 

مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. روش های موجود بر 

اساس درجه بندی شعب می باشد و به طور کلی، درجه بندی 

شعب صرف نظر از شیوه اجرا، صرفًا بر پایه ستاده های شعب 

پرسنل،  از  اعم  شعب  استفاده  مورد  منابع  و  می شود  انجام 

ساختمان، تجهیزات، ملزومات و غیره، تأثیری در درجه آن 

نخواهد داشت. در نتیجه اتالف منابع از نظر دور می ماند. 

کاربردهایی داشته و  گرچه درجه بندی شعب در جای خود 

اطالعات ارزشمندی در اختیار سازمان قرار می دهد، لیکن 

کارایی ها  در خصوص شیوه تخصیص منابع و تشخیص نا 

و نمی تواند  کارشناسان نمی کند  و  کمک شایانی به مدیران 

یابی عملکرد، نقش راهبردی مجموعه  به عنوان یک نظام ارز

به سمت کارایی و تخصیص بهینه منابع را ایفا نماید.

اختیار  حدود  که  می شود  موجب  درجه بندی،  اساس 

چنانچه  و  بوده  سقف  دارای  پارامترها  از  یک  هر  در  شعب 

شعبه  ای به اقتضای موقعیت منطقه  ای خود امکان فعالیت 

بیشتر در بخش  با تالش  باشد،  را نداشته  زمینه خاصی  در 

نماید.  جبران  زمینه  این  در  را  خود  کاستی  نمی تواند  دیگر 

شده  واقع  منطقه  ای  در  شعبه  ای  چنانچه  مثال،  به عنوان 

که ظرفیت پایینی برای جذب تسهیالت داشته باشد  باشد 

در این صورت شعبه با فعالیت بیشتر در امر جذب سپرده 

صرفًا  که  تسهیالت،  بخش  در  را  خود  کاستی  نمی تواند 

به دلیل عوامل محیطی به آن دچار شده است جبران نماید.

که  واحدهایی  در  منابع  اتالف  موجود،  روش های  در   

سطح ستاده  های آنها باال است، از نظر پوشیده مانده و کمتر 

نارسایی  هایی  اینکه،  دوم  نکته  می گیرند.  قرار  توجه  مورد 

قرار  تأثیر  مورد  عملکرد  افزایش  در  را  شعبه  سطح  تالش  که 

می دهد و از حیطه اختیار آنان خارج است به طور مثال طرح 

گیرد تا  که از سطوح باالتر باید در اختیار آنان قرار  انگیزشی 

کارکنان شعبه شود، در صورت وجود  کارایی  موجب افزایش 

شعبه  سطح  کارایی  در  منفی  تأثیر  نارسایی هایی  چنین 

داده  دخالت  شعبه  سطح  کارایی  سنجش  در  گذاشته، 

نمی باشد.  دقیق  سنجش  این گونه  که  صورتی  در  می شود 

به  را  بانک ها  کارایی  مذکور  روش های  در  اینکه،  سوم  نکته 

سطح شعبه نسبت می دهند در صورتی که سیستم تشویقی 

و  مکان  ها  مثال  )به طور  استراتژیک  تصمیم های  و  پرسنل 

توسط  که  جدید(  شعب  تاسیس  برای  مناسب  محیط  های 

گرفته می شود. ضمن  نادیده  تدوین شده،  سطح سرپرستی 

سطح  تا  می کند  ایجاب  مختلف  محیط های  تأثیر  اینکه 

آن  با  و متناسب  سرپرستی تصمیمات استراتژیک متفاوت 

محیط را اعمال کنند.

2. پیشینه تحقیق
عنوان  تحت  تحقیقی  در   ،)1995( همکاران  و  علیرضایی 

داده ها"  پوششی  تحلیل  اساس  بر  بانک  شعب  کارایی  "
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مورد  را  شعبه   1280 با  کانادا   CIBC بانک  شعب  کارایی 

یاد  از ویژگی های این تحقیق، اوال تعداد ز یابی قرار دادند.  ارز

که  است  مدلی  ارائه  ثانیا  و   )DMU( بررسی  مورد  واحدهای 

کارا، یک شعبه به عنوان الگو یا محک  در آن برای هر شعبه نا

برخالف  مدل  این  در  یعنی  است.  شده  مشخص  مقایسه، 

کارا، چند  سایر مقاالت عنوان شده که در آنها برای هر واحد نا

کارا،  واحد کارا به عنوان مرجع معرفی می شوند برای هر شعبه نا

متغیرهای  است.  شده  مشخص  الگو  به عنوان  شعبه  یک 

نهاده این مقاله هزینه های حقوق و دستمزد، هزینه ملزومات، 

تعداد ماشین ها به عنوان نهاده و سپرده ها، وام های شخصی 

ی به عنوان ستاده درنظر گرفته شده است ]1[. و وام های تجار

ی و تفسیر آن در  دویل در مقاله ای از تجزیه و تحلیل مرز

استفاده  توسعه یافته  مراتبی  سلسله  سازمان های  چارچوب 

که  می کند  بررسی  فرانسه  بزرگ  بانک  یک  در  را  آن  و  نموده 

داده ها در دو سطح، مدیریت در سلسله مراتب و واحدهای 

هدف  است.  شده  داده  نشان  شعب(  )مثال”  عملیاتی 

است.  مختلف  راه های  در  بانکی  شعب  عملکرد  یابی  ارز

شعبه  سطح  در  بانک  عملکرد  از  کمی  مطالعات  به  که 

کارکنان تمام وقت، تعداد حساب ها  از تعداد  کردند.  اشاره 

تامین  از  و  ورودی  متغیر های  به عنوان  عملیاتی  هزینه  و 

نرخ  و  سپرده ها  نرخ  مالی،  صرفه های  بیمه،  از  خسارت 

تسهیالت به عنوان متغیرهای خروجی استفاده شده است. 

در آن تحقیق هر منطقه دارای نرخ های متفاوت و توافقی با 

با  کارایی های هر منطقه  بررسی  و  مشتریان بانک می باشند 

مناطق دیگر مقایسه شده است ]2[.

مقاالت  اولین  میان  در  که  گلد  و  شرمن  مقاله  اساس  بر 

ی بانک قرار دارد، از چهارده شعبه از یک بانک بزرگ  بهره ور

کارایی فنی سوال شده  بازده  آمریکا در مورد  ایاالت متحده 

یافتند که شعبه های  است و محققین از پاسخ سوال خود در

، تمایل بیشتری برای  کوچک تر بزرگ تر نسبت به شعبه های 

تجربه  سطح  اساس  بر  یافته ها  این  دارند.  شدن  کارآمدتر 

مدیران شعبه توضیح داده شده است ]3[.

ی  دیگر مقاالت در مورد شعب بانک و مطالعات بهره ور

همکاران  و  چارنز   ،]4[ پارکان  شامل:  آنها  ی  رو بر  اولیه  فنی 

 ،]7[ یس  ساالمور و  کوس  هاال  ،]6[ کلینجلد  و  دیهاس   ،]5[

بانک ها  شعب  عملیاتی  ی  بهره ور ی  رو بر  مطالعات  این 

نظر  از  که  می دهد  نشان  را  واقعیت  این  و  شده  متمرکز 

و  نیست  بزرگ تر  سازمان  یک  از  بخشی  شعبه  فنی  کارایی 

یابی قرار می گیرد.  کارایی فنی آنها مورد ارز به صورت مستقل 

عملکرد  گرفته،  قرار  بررسی  مورد  بعدِی  پژوهش های  در 

کلی  ی  بهره ور مطالعات  جمله  از  بانک  شعب  از  گسترده تر 

می دهند.  نشان  را  خود  خدمات  کیفیت  و  ی  سودآور آنها، 

آداناسسوپولوس   ،]2007[ پارادی  و  اچرن  مک  همچنین 

ی  بهره ور فقط  خود،  در مقاالت   ،]9[ و همکاران  چارنز   ،]8[

آنها  از  هیچ  یک  یعنی  گرفته اند.  درنظر  را  شعب  سطح  در 

بررسی  مورد  سرپرستی  سطح  با  ارتباط  در  را  شعبه  عملکرد 

قرار نداده  اند.

دو  سود  کارایی  و  عملیاتی  کارایی  نوع  دو   ]10[ ی  نادر

کارایی  که  این  به  توجه  با  می کند.  اندازه گیری  را  مرحله ای 

عملیاتی و سود شعب بانک پاسارگاد را حداقل چهار سال 

فعالیت داشتند )40 شعبه( در دو مرحله با استفاده از روش 

تحلیل پوششی داده ها اندازه گیری شده و نتیجه حاصله این 

یازده شعبه  کارایی عملیاتی  از نظر  اول  که در مرحله  است 

کارا و در مرحله دوم از نظر کارایی سود چهار شعبه کارا شد و 

تعداد شعبی که از نظر سوددهی کارا شده اند، کمتر از شعبی 

کارا شده اند و ضریب همبستگی  که از نظر عملیاتی  است 

کنش های دستگاه  کارایی عملیاتی و تعداد ترا پیرسون بین 

و  سود  کارایی  بین  همبستگی  ضریب  و   0/66 خودپرداز 

درآمد متفرقه برابر 0/603 می باشد. 

و  مالی  اطالعات  تحقیق  این  انجام  برای   ،]11[ علیزاده 

عملیاتی 90 شعبه از شعب سرپرستی مرکز بانک صادرات، 

و  نسبت ها  و  ی  جمع آور را   1385 و   1384 سال های  برای 

ی در تحلیل  کرد. و شاخص های مالی مختلف را محاسبه 

ی در محل شعبه، تعداد  پوششی داده ها از مبلغ سرمایه گذار
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سپرده های  و  نهاده  به عنوان  پرسنلی  هزینه های  و  کارکنان 

عنوان  تحت  شعبه  سود  و  اعطایی  تسهیالت  وام،  یافتی  در

بر  یابی عملکرد شعب  ارز نتایج  گردید.  تعیین  ستاده شعبه 

تعداد 17 شعبه  که  اساس شاخص های عملکرد نشان داد 

ارتقا و تعداد 18 شعبه نسبت به درجه بندی سال قبل تنزل 

نیز 20 شعبه  داشته است. در روش تحلیل پوششی داده ها 

با  فوق  دو روش  نتایج  یافتند. مقایسه  تنزل  21 شعبه  و  ارتقا 

روش کنونی بانک با استفاده از آزمون رتبه ای اسپیرمن نشان 

داد که هماهنگی بین این روش ها وجود دارد.

بانک  تحقیق  این  از  حاصل  نتایج  در   ،]12[ دستجردی 

پایین ترین  را  سینا  بانک  و  کارایی  سطح  باالترین  را  ملی 

از  متشکل  ترکیب  همچنین  و  دانست.  کارایی  سطح 

همراه  به  کارکنان  تعداد  و  عملیاتی  هزینه  ورودی  متغیرهای 

کنش به عنوان  متغیر های خروجی درآمد عملیاتی و تعداد ترا

تأثیر گذارترین ترکیب در بین 45 ترکیب موجود شناسایی شد. 

کارایی  یابی  علیزاد صانع ]13[، در مطالعه دیگری به ارز

119 شعبه بانک صادرات، با به کارگیری چهار فرض )بازدهی 

است.  پرداخته  مقیاس(  به  کاهش  و  فزاینده   ، متغیر ثابت، 

بانک،  داخلی  تقسیم بندی  طبق  نظر  مورد  واحد های  همه 

که  است  داده  نشان  نتایج  و  شده اند  واقع  تهران  منطقه  در 

به  متغیر  و  ثابت  بازدهی  حالت های  در  کارایی  متوسط 

مقیاس به ترتیب برابر 0/74 و 0/89 می باشد.

فرض  با  شده  یاد  سال  سه  در  آمده  به دست  نتایج  طبق 

ملی،  بانک های  مقیاس،  به  نسبت  متغیر  بازدهی  وجود 

می باشند.  کارا  فنی،  لحاظ  از  معدن  و  صنعت  و  ی  کشاورز

تخصصی  کارایی  درصد،   84/2 فنی  کارایی  میانگین 

می باشد.  درصد   74/3 اقتصادی  کارایی  و  درصد   86/4

کارایی فنی، تخصصی و اقتصادی  ، میانگین نا به بیان دیگر

به ترتیب 15/8 درصد 13/5 درصد و 25/7 درصد می باشد.

دوره  برای  کشور  ی  تجار بانک   32 مورد  در   ،]14[ برهانی 

مطالعه  این  نتایج  است.  شده  انجام   1372	1374 زمانی 

هزینه(  )کارایی  تخصصی  کارایی  بررسی  به  اصل  در  که 

ی ایران پرداخته، نشان داده است که متوسط  بانک های تجار

ی در ایران برابر 0/73 می باشد. کارایی بانک های تجار

کارایی  محاسبه  به  خطی  برنامه ریزی  از  بهره گیری  با   

آمده  به دست  نتایج  است.  پرداخته  ی  تجار بانک های 

شعب،  تعداد  اندازه،  و  کارایی  بین  مثبت  رابطه  از  کی  حا

منفی  رابطه  همچنین  و  سود  و  کارکنان  تحصیالت  سطح 

بین درصد دارایی های ثابت به کل دارایی ها با کارایی وجود 

دارد. الزم به ذکر است که ایشان به علت در اختیار نداشتن 

بانک  اطالعات  فقط  بانک ها،  شعب  به  مربوط  اطالعات 

صادرات را در سطح سرپرستی استانی در نظر گرفته اند.

بررسی  از  پس  خود  تحقیق  در   ،]15[ کی  منصورخا

که  است  نموده  مشخص  فرضیه  آزمون  و  نمونه  شعب 

شعب درجه دو بر اساس شاخص های مالی از شعب دیگر 

که بین رتبه  کارآمدتر هستند و از طرف دیگر مشخص نمود 

موارد  پاره ای  در  شعب  کارایی  میزان  و  بانک  ی  سرمایه گذار

ی  سرمایه گذار میزان  واقع  در  ندارد،  وجود  مستقیم  ارتباط 

شعب تأثیر قابل توجهی در میزان کارایی آنها نداشته است.

با  خود  تحقیق  در   ،]16[ پور  کاشانی  و  بیدگلی  اسالمی 

از  شعبه   142 تعداد  مرحله ای  نمونه گیری  روش  از  استفاده 

شعب بانک تجارت را در استان تهران انتخاب و اطالعات 

مربوط به سال 1380 شعب مذکور را مورد بررسی قرار دادند. 

درجه بندی  بین  آیا  که،  بود  این  تحقیق  اصلی  فرضیه 

مورد  روش  و  پژوهش  در  شده  ارائه  مختلف  روش های 

در  ؟  خیر یا  دارد  وجود  ی  معنی دار تفاوت  بانک  استفاده 

و  ورودی  متغیرهای  به  مربوط  داده های  ابتدا  تحقیق،  این 

روش  در  استفاده  مورد  شاخص های  خروجی  متغیرهای 

نسبت های  و  تصادفی  ی  مرز روش  داده ها،  پوششی  تحلیل 

مالی تعیین گردید. با استفاده از هر یک از روش های سه گانه، 

اساس  بر  شعب  و  گردید  محاسبه  منتخب  شعب  کارایی 

رتبه بندی  نتایج  سپس  شدند.  رتبه بندی  کارایی شان  میزان 

بانک تجارت  به همراه روش مورد استفاده  روش های سه گانه 

به صورت دو به دو مقایسه گردید. از آنجا که جهت ارائه یک 
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نبود،  مقدور  مختلف  روش های  از  استفاده  مناسب  الگوی 

بنابراین جهت دستیابی به این هدف از روش تحلیل سلسله 

سنجش  برای  بهینه  الگوی  خبرگان  از  و  استفاده  مراتبی 

کارایی شعب بانک روش تحلیل پوششی داده ها تعیین شد. 

که  نمود  اظهار  می توان  جمع بندی  یک  در  خالصه  به طور 

در  فوق  روش  سه  شعب،  کارایی  اندازه گیری  و  تحلیل  برای 

اینکه  به دلیل  می کنند.  عمل  یکدیگر  مکمل  به عنوان  اصل 

رتبه بندی  در  شباهتی  هیچ گونه  فوق،  سه گانه  روش های 

شعب با یکدیگر نداشتند، در مورد میزان اهمیت هر یک از 

از  پرسش نامه ای  شعب،  رتبه بندی  برای  سه گانه  روش های 

خبرگان تهیه شد که از روش تحلیل پوششی داده ها با ضریب 

اهمیت 67 درصد، برای رتبه بندی شعب انتخاب گردید.

3. روش تحقیق
نظر  از  و  کاربردی،  تحقیقات  از  هدف  نظر  از  تحقیق  این 

داده ها  و  اطالعات  ی  گردآور می باشد.  توصیفی  روش، 

به شرح زیر انجام یافت:

1. مبانی نظری مربوط به ادبیات موضوع بر اساس مطالعات 

کتابخانه ای و بررسی مقاالت می باشد.

تعداد  حساب ها،  تعداد  به  مربوط  اطالعات  ی  جمع آور  .2

پرسنل و شعب از اداره محترم آمار بانک سپه اخذ شده 

است.

3. اطالعات مربوط به هزینه عملیاتی، میزان سپرده و میزان 

اداره  در  که  موجود  اطالعات  از  شعبه  هر  تسهیالت 

ی بانک سپه هستند مورد استفاده قرار  محترم حسابدار

گرفته شده است.

شعب  مکانی  موقعیت  مورد  در  شده  استفاده  اطالعات   .4

و  مسکونی  پادگانی،  بیمارستانی،  جاده ای،  از  اعم 

ی  ی به وسیله اداره تحقیقات بانک سپه و همکار تجار

ی شده است. سرپرستی های مناطق آن جمع آور

این تحقیق، با استفاده از روش )DEA( سنجش عملکرد 

سهم  شعب،  و  سرپرستی  مختلف  سطح  دو  در  کارکنان 

کرد. سطح  کدام را در عملکرد بانک بیان خواهد  کارایی هر 

عملکرد شعب بستگی به بازده کارایی فنی مربوط به آنها در 

که به طور مستقیم در آستانه ارتباط بانک با  فعالیت شعب 

ی برای بانک می شود دارد. در سطح  مشتریان و ایجاد سودآور

لحاظ  از  ایجاد  مرحله  در  سرپرستی  سطح  عملکرد  دیگر 

ی های  تصمیم گیری های مناسب و استراتژیک و قیمت گذار

مناسب )در ایران وزن دادن به محصوالت با توجه به کشش 

شعب مختلف در مناطق مختلف( و در مرحله اجرا ناشی از 

نحوه درست به عمل در آوردن این تصمیمات توسط کارکنان 

استراتژیک  تصمیمات  بهتر  القاء  برای  لذا  می باشد.  شعب 

را  تشویقی  برنامه  یک  سرپرستی  سطح  شعب،  کارکنان  به 

تدوین و فرموله می کنند. این برنامه تشویقی بر اساس هدف 

کارکنان شعب  بلندمدت بانک و همچنین افزایش فعالیت 

به  که  کوتاه مدت  استراتژیک  برنامه های  کردن  برآورده  در 

که توسط  نحوه ترکیب در تولید محصوالت بانکی مختلف 

سطح سرپرستی اتخاذ شده، می باشد. تا بتوانند با این ابزار 

عملکرد  برای  محرکی  که  کنند  انگیزش  ایجاد  کارکنان  در 

تصمیمات  اجرای  مرحله  در  کارکنان  باالتر  بازدهی  و  بهتر 

خود باشد.

کارایی )سطح  بنابراین عملکرد بانک بستگی به دو نوع 

شعبه و سرپرستی( زیر دارد:

یابی  ارز  :)Technical Efficiency : TE(  : فنی  1-کارایی 

یک  با  شعب  کارکنان  عملکرد  اندازه  چه  به  می کند 

به  را  بانکی(  محصوالت  )خالص  ثابت  محصول 

نظر  مورد  فعالیت های  انجام  یعنی  می رساند.  کثر  حدا

بیشترین  انجام  یا  ممکن  منابع  کمترین  از  استفاده  با 

از  مشخص  حجم  از  استفاده  با  ممکن  فعالیت های 

منابع، به زبان ساده کارایی فنی، به فعالیت هایی گفته 

کثر محصوالت بانکی را تولید می کنند. می شود که حدا

یابی  2-کارایی تخصیصی )Allocative Efficiency: AE(: ارز

محصوالت  خالص  می تواند  شعبه  یک  که  می کند 

استراتژیک  تصمیم گیری های  به  توجه  با  را  خود  بانکی 
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تشویقی  طرح های  همچنین  بانک  سرپرستی  سطح 

ارائه  ترکیب  در  ی  بهینه ساز نظر  از  آنها،  یافته  توسعه 

منابع  هدایت  یعنی  دهد.  افزایش  بانکی  محصوالت 

ی  بانکدار در  ی،  بهره ور بیشترین  با  مصارفی  به سوی 

بیشترین  مداخله  کدام  یعنی  تخصیصی  کارآیی 

ی  سرمایه گذار برای  را  بانکی  خدمات  ارائه  دستاورد 

متمرکز  فعالیت  آن  ی  رو بتوان  تا  دارد  منابع  از  مفروض 

شد. به زبان ساده، کارایی تخصیصی ناظر بر این است 

که منابع در بهترین محل ممکن مورد استفاده قرار گیرد 

.) ی کمتر ی بیشتر در مقابل بهره ور )بهره ور

که  عملکردی  سنجش  موجود،  داده های  از  بنابراین 

و  سرپرستی  )سطح  سطح  دو  این  از  یک  هر  منعکس کننده 

 X گرفتن  نظر  در  با  می دهد.  ارائه  را  می باشد  شعب(  سطح 

خروجی،  متغیرهای  به عنوان   Y و  ورودی  متغیر های  به عنوان 

فضای تولید محصوالت بانکی را به صورت زیر تعریف می کنیم.

P)x( ={y : yتولید شده از محصوالت بانکی باشد }

شده  تولید  بانکی  محصوالت   ، P)X(تولید فضای  این 

X ها  تولید  امکانات  از  متاثر  که  خروجی(  )متغیرهای  Yها 

)متغیرهای ورودی( می باشند را تشکیل می دهند و نیز تابع 

درآمد را به صورت زیر در نظر می گیریم:∑

R)x,P( = MAX y {P' . y : y ϵ P )x( }

کردن درآمد بانک، اول  کثر  طبق تابع درآمد فوق، برای حدا

یعنی  کنیم  کثر  حدا را  بانکی  محصوالت  تولید  بایستی  اینکه 

کثر شود و بر اساس تابع تولید، yها نیز  مقدار yها بایستی حدا

محصوالت  تولید  برای  که  ورودی هایی  از  شده  تولید  بایستی 

محصوالت  به عبارتی  باشد.  شده  تولید  است،  الزم  بانکی 

این  می باشد.  )xها(  تولید  امکانات  از  آمده  به دست  بانکی 

عامل که سبب افزایش تابع درآمد می گردد کارایی فنی نام دارد.

کثر  حدا بر  عالوه  درآمد  کردن  کثر  حدا برای  اینکه  دوم 

کردن کارایی فنی که بر مقدار محصوالت بانکی داللت دارد، 

لذا  باشد.  مناسب  نیز  بانکی  محصوالت  ترکیب  بایستی 

محصوالت  مناسب  ترکیب  جهت  استراتژیک  تصمیمات 

که این عامل  بانکی توسط سطح سرپرستی اتخاذ می شود، 

کارایی تخصیصی نامیده می شود.

با  را  بانکی  محصوالت  مناسب  ترکیب  می توانیم  بنابراین 

توجه به وزن دادن به هریک از محصوالت بانکی به صورت جبری 

نشان داد. طبق این گفته به طور فرض k را به عنوان هر مشاهده و 

Zk را به عنوان وزن هر یک از محصوالت بانکی و همچنین وزن 

هریک از متغیر های امکانات تولید در نظر می گیریم.

با توجه به مفروضات مذکور تابع تولید به صورت زیر ارائه 

می شود:
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P(x) = { Y : x  RN

+ ; Y   RM
+ ;  

∑   
   k ym

k   Ym , m = 1, …, M;  
∑   
   k xn

k   xn , n = 1, … , N; 
∑   
   k = 1; zk   0  k = 1 , … ,K } 

ها( مقدار مثبتی می  yها( و همچنین متغیرهای محصوالت بانکی ) xامکانات تولید )در تابع فوق متغیر های 
باشند، و تعداد انواع متغیر های ورودی ) امکانات تولید ( و متغیر های خروجی در زمره اعداد طبیعی قرار دارند. 

 باشد. مجموع وزن های متغیر های ورودی و متغیر های خروجی هر یک به تنهایی، برابر یک می
و کارایی فنی را  P1برای بدست آوردن کارایی تخصیصی می توانیم کارایی اقتصادی )تابع درآمد( را بصورت 

 محاسبه کرد و از تقسیم کارایی اقتصادی بر کارایی فنی مقدار کارایی تخصیصی را محاسبه کرد. P2بصورت 
 کارایی اقتصادی و کارایی فنی بصورت زیر نمایش داده می شود:

P1: R(xj ,pj) = Maxz,ȳ ∑   
   

m
j  ̃m 

s.t. ∑   
   k ym

k    ̃m   m= 1, … ,M; 
∑   
   kxn

k  xn
j   n =1,… ,N; ∑   

   k=1; 
zk ≥ 0  k = 1,… ,K 
P2:  TE(xj ,yj) = Max z,ƛ 

s.t. ∑   
   kym

k ≥ ƛym
j   m = 1,…,M; 

∑   
   kxn

k  xn
j   n =1,… ,N; ∑   

   k=1  
zk ≥ 0  k = 1,… ,K 

X متغیرهای ورودی = ،Y متغیر های تصمیم در  ̃ ، = متغیر های خروجی سطح شعب =P1 ،K  تعداد =
= تعداد ورودی ها  N، (بانکیمحصوالت = تعداد خروجی ها ) M، = تعداد شعب J، = وزن متغیرها Zk، مشاهدات

 هستند. = ضریب کارایی فنی شعب  ƛ، )متغیرهای امکانات تولید(
با توجه به خالص  y( نشان داده می شود، اگر کارایی فنی به حداکثر برسد خروجی 1-1که در شکل ) همانطور

محصوالت بانکی تولید شده از امکانات تولید، در نقطه ای در مرز امکانات تولید قرار می گیریم، ضمن اینکه اگر 
خالص ر نحوه تخصیص یا وزن دادن ( که دتژیک سطح سرپرستی )کارایی تخصیصیتصمیم گیری های استرا

های بانکی باز هم از این فراتر   سطح خروجی فعالیتار است، با کارایی فنی ترکیب شود تاثیر گذ محصوالت بانکی
بهترین نقطه برای بانک هم از  *y. [2و9] تبدیل می شود. *yبه  yرفته و تابع درآمد به حداکثر خود می رسد و 

 منظر تابع درآمد،هم از نظر کارایی فنی و هم از نظر کارایی تخصیصی می باشد. 
  

در تابع فوق متغیر های امکانات تولید )x ها( و همچنین 

متغیرهای محصوالت بانکی )y ها( مقدار مثبتی می باشند، 

و  تولید(  )امکانات  ورودی  متغیر های  انواع  تعداد  و 

متغیر های خروجی در زمره اعداد طبیعی قرار دارند. مجموع 

وزن های متغیر های ورودی و متغیر های خروجی هر یک به 

تنهایی، برابر یک می باشد.

برای به دست آوردن کارایی تخصیصی می توانیم کارایی 

را  فنی  کارایی  و   P1 به صورت  را  درآمد(  )تابع  اقتصادی 

بر  اقتصادی  کارایی  از تقسیم  و  کرده  P2 محاسبه  به صورت 

کارایی فنی مقدار کارایی تخصیصی را محاسبه کنیم.

کارایی اقتصادی و کارایی فنی به صورت زیر نمایش داده 

می شود:
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بهترین نقطه برای بانک هم از  *y. [2و9] تبدیل می شود. *yبه  yرفته و تابع درآمد به حداکثر خود می رسد و 

 منظر تابع درآمد،هم از نظر کارایی فنی و هم از نظر کارایی تخصیصی می باشد. 
  

 

9 
 

 
P(x) = { Y : x  RN

+ ; Y   RM
+ ;  

∑   
   k ym

k   Ym , m = 1, …, M;  
∑   
   k xn

k   xn , n = 1, … , N; 
∑   
   k = 1; zk   0  k = 1 , … ,K } 

ها( مقدار مثبتی می  yها( و همچنین متغیرهای محصوالت بانکی ) xامکانات تولید )در تابع فوق متغیر های 
باشند، و تعداد انواع متغیر های ورودی ) امکانات تولید ( و متغیر های خروجی در زمره اعداد طبیعی قرار دارند. 

 باشد. مجموع وزن های متغیر های ورودی و متغیر های خروجی هر یک به تنهایی، برابر یک می
و کارایی فنی را  P1برای بدست آوردن کارایی تخصیصی می توانیم کارایی اقتصادی )تابع درآمد( را بصورت 

 محاسبه کرد و از تقسیم کارایی اقتصادی بر کارایی فنی مقدار کارایی تخصیصی را محاسبه کرد. P2بصورت 
 کارایی اقتصادی و کارایی فنی بصورت زیر نمایش داده می شود:

P1: R(xj ,pj) = Maxz,ȳ ∑   
   

m
j  ̃m 

s.t. ∑   
   k ym

k    ̃m   m= 1, … ,M; 
∑   
   kxn

k  xn
j   n =1,… ,N; ∑   

   k=1; 
zk ≥ 0  k = 1,… ,K 
P2:  TE(xj ,yj) = Max z,ƛ 

s.t. ∑   
   kym

k ≥ ƛym
j   m = 1,…,M; 

∑   
   kxn

k  xn
j   n =1,… ,N; ∑   

   k=1  
zk ≥ 0  k = 1,… ,K 

X متغیرهای ورودی = ،Y متغیر های تصمیم در  ̃ ، = متغیر های خروجی سطح شعب =P1 ،K  تعداد =
= تعداد ورودی ها  N، (بانکیمحصوالت = تعداد خروجی ها ) M، = تعداد شعب J، = وزن متغیرها Zk، مشاهدات

 هستند. = ضریب کارایی فنی شعب  ƛ، )متغیرهای امکانات تولید(
با توجه به خالص  y( نشان داده می شود، اگر کارایی فنی به حداکثر برسد خروجی 1-1که در شکل ) همانطور

محصوالت بانکی تولید شده از امکانات تولید، در نقطه ای در مرز امکانات تولید قرار می گیریم، ضمن اینکه اگر 
خالص ر نحوه تخصیص یا وزن دادن ( که دتژیک سطح سرپرستی )کارایی تخصیصیتصمیم گیری های استرا

های بانکی باز هم از این فراتر   سطح خروجی فعالیتار است، با کارایی فنی ترکیب شود تاثیر گذ محصوالت بانکی
بهترین نقطه برای بانک هم از  *y. [2و9] تبدیل می شود. *yبه  yرفته و تابع درآمد به حداکثر خود می رسد و 

 منظر تابع درآمد،هم از نظر کارایی فنی و هم از نظر کارایی تخصیصی می باشد. 
  

 

9 
 

 
P(x) = { Y : x  RN

+ ; Y   RM
+ ;  

∑   
   k ym

k   Ym , m = 1, …, M;  
∑   
   k xn

k   xn , n = 1, … , N; 
∑   
   k = 1; zk   0  k = 1 , … ,K } 

ها( مقدار مثبتی می  yها( و همچنین متغیرهای محصوالت بانکی ) xامکانات تولید )در تابع فوق متغیر های 
باشند، و تعداد انواع متغیر های ورودی ) امکانات تولید ( و متغیر های خروجی در زمره اعداد طبیعی قرار دارند. 

 باشد. مجموع وزن های متغیر های ورودی و متغیر های خروجی هر یک به تنهایی، برابر یک می
و کارایی فنی را  P1برای بدست آوردن کارایی تخصیصی می توانیم کارایی اقتصادی )تابع درآمد( را بصورت 

 محاسبه کرد و از تقسیم کارایی اقتصادی بر کارایی فنی مقدار کارایی تخصیصی را محاسبه کرد. P2بصورت 
 کارایی اقتصادی و کارایی فنی بصورت زیر نمایش داده می شود:

P1: R(xj ,pj) = Maxz,ȳ ∑   
   

m
j  ̃m 

s.t. ∑   
   k ym

k    ̃m   m= 1, … ,M; 
∑   
   kxn

k  xn
j   n =1,… ,N; ∑   

   k=1; 
zk ≥ 0  k = 1,… ,K 
P2:  TE(xj ,yj) = Max z,ƛ 

s.t. ∑   
   kym

k ≥ ƛym
j   m = 1,…,M; 

∑   
   kxn

k  xn
j   n =1,… ,N; ∑   

   k=1  
zk ≥ 0  k = 1,… ,K 

X متغیرهای ورودی = ،Y متغیر های تصمیم در  ̃ ، = متغیر های خروجی سطح شعب =P1 ،K  تعداد =
= تعداد ورودی ها  N، (بانکیمحصوالت = تعداد خروجی ها ) M، = تعداد شعب J، = وزن متغیرها Zk، مشاهدات

 هستند. = ضریب کارایی فنی شعب  ƛ، )متغیرهای امکانات تولید(
با توجه به خالص  y( نشان داده می شود، اگر کارایی فنی به حداکثر برسد خروجی 1-1که در شکل ) همانطور

محصوالت بانکی تولید شده از امکانات تولید، در نقطه ای در مرز امکانات تولید قرار می گیریم، ضمن اینکه اگر 
خالص ر نحوه تخصیص یا وزن دادن ( که دتژیک سطح سرپرستی )کارایی تخصیصیتصمیم گیری های استرا

های بانکی باز هم از این فراتر   سطح خروجی فعالیتار است، با کارایی فنی ترکیب شود تاثیر گذ محصوالت بانکی
بهترین نقطه برای بانک هم از  *y. [2و9] تبدیل می شود. *yبه  yرفته و تابع درآمد به حداکثر خود می رسد و 

 منظر تابع درآمد،هم از نظر کارایی فنی و هم از نظر کارایی تخصیصی می باشد. 
  



سنجش عملکرد بانک ها با استفاده از مدل ...        105

سطح  خروجی  متغیر های   =  Y ورودی،  متغیرهای   =  X

 = متغیر های تصمیم در K،P1  = تعداد مشاهدات، 

 

9 
 

 
P(x) = { Y : x  RN

+ ; Y   RM
+ ;  

∑   
   k ym

k   Ym , m = 1, …, M;  
∑   
   k xn

k   xn , n = 1, … , N; 
∑   
   k = 1; zk   0  k = 1 , … ,K } 

ها( مقدار مثبتی می  yها( و همچنین متغیرهای محصوالت بانکی ) xامکانات تولید )در تابع فوق متغیر های 
باشند، و تعداد انواع متغیر های ورودی ) امکانات تولید ( و متغیر های خروجی در زمره اعداد طبیعی قرار دارند. 

 باشد. مجموع وزن های متغیر های ورودی و متغیر های خروجی هر یک به تنهایی، برابر یک می
و کارایی فنی را  P1برای بدست آوردن کارایی تخصیصی می توانیم کارایی اقتصادی )تابع درآمد( را بصورت 

 محاسبه کرد و از تقسیم کارایی اقتصادی بر کارایی فنی مقدار کارایی تخصیصی را محاسبه کرد. P2بصورت 
 کارایی اقتصادی و کارایی فنی بصورت زیر نمایش داده می شود:

P1: R(xj ,pj) = Maxz,ȳ ∑   
   

m
j  ̃m 

s.t. ∑   
   k ym

k    ̃m   m= 1, … ,M; 
∑   
   kxn

k  xn
j   n =1,… ,N; ∑   

   k=1; 
zk ≥ 0  k = 1,… ,K 
P2:  TE(xj ,yj) = Max z,ƛ 

s.t. ∑   
   kym

k ≥ ƛym
j   m = 1,…,M; 

∑   
   kxn

k  xn
j   n =1,… ,N; ∑   

   k=1  
zk ≥ 0  k = 1,… ,K 

X متغیرهای ورودی = ،Y متغیر های تصمیم در  ̃ ، = متغیر های خروجی سطح شعب =P1 ،K  تعداد =
= تعداد ورودی ها  N، (بانکیمحصوالت = تعداد خروجی ها ) M، = تعداد شعب J، = وزن متغیرها Zk، مشاهدات

 هستند. = ضریب کارایی فنی شعب  ƛ، )متغیرهای امکانات تولید(
با توجه به خالص  y( نشان داده می شود، اگر کارایی فنی به حداکثر برسد خروجی 1-1که در شکل ) همانطور

محصوالت بانکی تولید شده از امکانات تولید، در نقطه ای در مرز امکانات تولید قرار می گیریم، ضمن اینکه اگر 
خالص ر نحوه تخصیص یا وزن دادن ( که دتژیک سطح سرپرستی )کارایی تخصیصیتصمیم گیری های استرا

های بانکی باز هم از این فراتر   سطح خروجی فعالیتار است، با کارایی فنی ترکیب شود تاثیر گذ محصوالت بانکی
بهترین نقطه برای بانک هم از  *y. [2و9] تبدیل می شود. *yبه  yرفته و تابع درآمد به حداکثر خود می رسد و 

 منظر تابع درآمد،هم از نظر کارایی فنی و هم از نظر کارایی تخصیصی می باشد. 
  

شعب، 

M = تعداد خروجی ها  J = تعداد شعب،  Zk = وزن متغیرها، 

)متغیرهای  ورودی ها  تعداد   =  N بانکی(،  )محصوالت 

امکانات تولید(، ƛ = ضریب کارایی فنی شعب هستند. 

گر کارایی  همان طور که در نمودار )1( نشان داده می شود، ا

کثر برسد، خروجی y با توجه به خالص محصوالت  فنی به حدا

مرز  در  نقطه ای  در  تولید،  امکانات  از  شده  تولید  بانکی 

گر تصمیم گیری های  امکانات تولید قرار می گیرد، ضمن اینکه ا

استراتژیک سطح سرپرستی )کارایی تخصیصی( که در نحوه 

تأثیر گذار  بانکی  محصوالت  خالص  دادن  وزن  یا  تخصیص 

است، با کارایی فنی ترکیب شود سطح خروجی فعالیت  های 

خود  کثر  حدا به  درآمد  تابع  و  رفته  فراتر  این  از  هم  باز  بانکی 

می رسد و y به y* تبدیل می شود. ]y .]18 ،17* بهترین نقطه 

برای بانک هم از منظر تابع درآمد،هم از نظر کارایی فنی و هم 

از نظر کارایی تخصیصی می باشد. 
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 : اندازه گیری کل بازده درامد متشکل از کارایی فنی و کارایی تخصیصی1-1نمودار 

خالص شعب بانک به چندین گروه منطقه ای تقسیم می شوند که هدف از این موضوع به حداکثر رساندن ارائه 
منطقه محیط های مختلفی بر روی آن اثر می گذارد که طبقه بندی می باشد. همچنین در هر  محصوالت بانکی

در این تحقیق بطور کلی  یه و تحلیل داده ها انجام می شود.این محیط ها بر اساس نظر کارشناسان و هم تجز
علت در نظر  پنج محیط مسکونی، تجاری، جاده ای، پادگانی و بیمارستانی مورد توجه قرار گرفته شده است.

محیط های مختلف اینست که استراتژی های متفاوتی روی محیط های مختلف اجرا شده است، بطور گرفتن 
مثال در محیط های پادگانی پرداخت تسهیالت سهل تر بوده زیرا پرداخت حقوق نظامیان به عهده بانک سپه 

 ر می باشد.بوده و درصد مشکوک الوصول شدن تسهیالت در این محیط نسبت به سایر محیط ها بسیار کمت
کارایی فنی هر یک از  DEAدر ابتدا باتوجه به متغیر های ورودی و متغیر های خروجی و با استفاده از مدل 

شعب بانک محاسبه خواهد شد، سپس برای سنجش کارایی سطح سرپرستی که حاصل تصمیمات استراتژیک 

y
1
: وام )ریال(   

y *  
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P(x) 
 y2: )سپرده )ریال 

 *R(x,p)=p'y حداکثر درآمد

 

 

 

0 

 

 p'yTE=RTEدرآمد در کارایی فنی  

 =R0درآمد مشاهده شده  

p'y0 

کارایی تخصیصی کارایی فنی و  کل بازده درآمد متشکل از  نمودار 1- اندازه گیری 

می شوند  تقسیم  منطقه ای  گروه  چندین  به  بانک  شعب 

خالص  ارائه  رساندن  کثر  حدا به  موضوع  این  از  هدف  که 

منطقه  هر  در  همچنین  می باشد.  بانکی  محصوالت 

که طبقه بندی  ی آن اثر می گذارد  محیط های مختلفی بر رو

این محیط ها بر اساس نظر کارشناسان و هم تجزیه و تحلیل 

پنج  کلی  به طور  تحقیق  این  در  می شود.  انجام  داده ها 

بیمارستانی  و  پادگانی  جاده ای،  ی،  تجار مسکونی،  محیط 

گرفتن  نظر  در  علت  است.  شده  گرفته  قرار  توجه  مورد 

متفاوتی  استراتژی های  که  است  این  مختلف  محیط های 

در  مثال  به طور  است،  شده  اجرا  مختلف  محیط های  ی  رو

زیرا  بوده،  سهل تر  تسهیالت  پرداخت  پادگانی  محیط های 

و درصد  بوده  بانک سپه  به عهده  پرداخت حقوق نظامیان 

به  نسبت  محیط  این  در  تسهیالت  شدن  مشکوک الوصول 

سایر محیط ها بسیار کمتر می باشد.

در ابتدا باتوجه به متغیر های ورودی و خروجی و با استفاده 

محاسبه  بانک  شعب  از  یک  هر  فنی  کارایی   DEA مدل  از 

خواهد شد، سپس برای سنجش کارایی سطح سرپرستی که 

می باشد،  سرپرستی  سطح  استراتژیک  تصمیمات  حاصل 
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حذف  خروجی  متغیر های  بر  را  شعبه  کارایی  اثر  باید  ابتدا 

که  تصمیم  خروجی  متغیر های  از  منظور  این  برای  لذا  کرد. 

در برنامه ریزی خطی P1 آورده شده است و متشکل از بردار 

خروجی ها می باشد و متغیرهای ورودی مجدد با استفاده از 

کارایی  مجزا  به صورت  نظر  مورد  منطقه  برای  متلب  نرم افزار 

مقدار  تقسیم  با  و  کرده،  سنجش  را  منطقه  آن  اقتصادی 

هر  تخصیصی  کارایی  فنی،  کارایی  بر  اقتصادی  کارایی 

شعبه به دست می آید. 

کارایی  که آن را  کارایی اقتصادی بانک  با توجه به اینکه 

حاصل  می نامیم،  نیز   )Revenue Efficiency: RE( درآمد 

ی  ترکیب کارایی منابع انسانی )در سطح شعب( و بهینه ساز

تصمیم گیری های  به  توجه  با  خروجی  متغیرهای  ترکیب 

به دست  برای  می باشد،  سرپرستی(  سطح  )در  استراتژیک 

کارایی تخصیصی عکس این مطلب عمل می کنیم،  آوردن 

کارایی  سپس  آورده  به دست  را  فنی  کارایی  ابتدا  یعنی 

کارایی اقتصادی  یم و پس از آن  اقتصادی را به دست می آور

حاصل  تخصیصی  کارایی  تا  کرده  تقسیم  فنی  کارایی  بر  را 

شود.

کارایی درآمدی با  کدام از سطوح در  همچنین سهم هر 

یک نسبت ساده به صورت مجزا نیز قابل محاسبه می باشد. 

سلسله  سازمان  یک  درآمدی  کارایی  بهترین  برای  بنابراین 

به  تخصیصی  کارایی  هم  و  فنی  کارایی  باید  هم  مراتبی 

کثر برسد، که نقصان در هر سطح باعث کاهش کارایی  حدا

درآمدی سازمان می شود.

نمودار )2( ارتباط بین طرح انگیزشی و سنجش عملکرد 

کارکنان را بیان می کند.

را  مختلف  محیط های  در  شعب  فراوانی   )1( جدول 

نشان می دهد:
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خروجی حذف کرد، لذا برای این منظور از سطح سرپرستی می باشد ابتدا باید اثر کارایی شعبه را بر متغیر های 
آورده شده است و متشکل از بردار خروجی ها می  P1خطی  تصمیم که در برنامه ریزیمتغیر های خروجی 

باشد و متغیرهای ورودی مجدد با استفاده از نرم افزار متلب برای منطقه مورد نظر بصورت مجزا کارایی اقتصادی 
ی، کارایی تخصیصی هر شعبه بدست ارایی اقتصادی بر کارایی فنتقسیم مقدار ک را سنجش کرده، و باآن منطقه 

 ید. می آ
( نیز می نامیم Revenue Efficiency: REبا توجه به اینکه کارایی اقتصادی بانک که آن را کارایی درآمد )

توجه به تصمیم  حاصل ترکیب کارایی منابع انسانی )در سطح شعب( و بهینه سازی ترکیب متغیرهای خروجی با
گیری های استراتژیک )در سطح سرپرستی( می باشد برای بدست آوردن کارایی تخصیصی عکس این مطلب 
عمل می کنیم،یعنی ابتدا کارایی فنی را بدست آورده سپس کارایی اقتصادی را بدست می آوریم و پس از آن 

 حاصل شود. کارایی اقتصادی را بر کارایی فنی تقسیم کرده تا کارایی تخصیصی
همچنین سهم هر کدام از سطوح در کارایی درآمدی با یک نسبت ساده بصورت مجزا نیز قابل محاسبه می باشد. 
بنابراین برای بهترین کارایی درآمدی یک سازمان سلسله مراتبی هم باید کارایی فنی و هم کارایی تخصیصی به 

 رآمدی سازمان می شود.حداکثر برسد، که نقصان در هر سطح باعث کاهش کارایی د
 کارکنان را بیان می کند. ارتباط بین طرح انگیزشی و سنجش عملکرد 1 نمودار

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 : مدل مفهومی تحقیق1نمودار 
 فراوانی شعب در محیط های مختلف را نشان می دهد: 1جدول 

استراتژی ترکیب 
 محصول

 ) نرخ نهایی(

طرح 
 یانگیزش

کارایی 
 تخصیصی

 )اثر ترکیب(

 کارایی فنی

 )اثر مقداری(

 

 بازده کل

 تصمیم گیری به وسیله سطح سرپرستی

 فعالسازی به وسیله سطح شعب : حداکثر کردن مقدار تولید

نمودار 2- مدل مفهومی تحقیق

جدول 1- فراوانی شعب در محیط های مختلف

تعداد شعبمحیط هاردیف

13مسکونی1

19تجاری2

10پادگانی3

2بیمارستانی4

10جاده ای5

54جمع

متغیرهای تحقیق

در این تحقیق از دو دسته متغیر استفاده خواهد شد. دسته اول 

عملیاتی  هزینه  کارکنان،  تعداد  شامل:  که  ورودی  متغیرهای 

و تعداد حساب های هر شعبه می باشد. دسته دوم متغیرهای 

شامل:  اول  نوع  که  می باشند  نوع  دو  شامل  خود  که  خروجی 

سپرده ها، وام ها در هر شعبه و نوع دوم شامل متغیرهای خروجی 

ی بوده و در هر منطقه برای سنجش  که به صورت بردار تصمیم 

کارایی اقتصادی از این دسته از متغیرها استفاده می شود.
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با  محور  خروجی  تحقیق  این  در  شده  استفاده  مدل  نوع 

متغیرها  انتخاب  نحوه  همچنین  می باشد.  تولیدی  یکرد  رو

استناد  و  مرجع  مقاله  به  توجه  با  ابتدا  می باشد،  اساس  دو  بر 

را  کارشناس خبره بانک سپه چهار نفر  از جامعه  از آن، و دوم 

که همگی آنها سابقه ای بیش از سیزده سال داشته و در اداره 

تحقیقات بانک سپه شغلی مرتبط با تحقیق دارند، نظرخواهی 

شده و پیشنهادات آنها در انتخاب متغیرها دخالت داده شد.

ی،  آمار اطالعات  از  استفاده  با  مطالعه،  مورد  جامعه 

یابی نسبی قرار  ارز را مورد  54 شعبه بانک سپه استان تهران 

تحلیل  روش  قانون  بر  کم  حا شرایط  به  توجه  با  می دهیم. 

خروجی(  متغیر   + ورودی  )متغیر   )DEA( داده ها  پوششی 

قرار  یابی  ارز مورد  می باشد.(  شعبه   15 به عبارتی   DMU  ≤  3

می گیرد.

جدول 2- آمار توصیفی داده ها

انحراف معیارمیانگینحداکثرمیانهحداقلمتغیر هامتغیرها

ورودی ها

482894تعداد کارکنان

2572031743025791642تعداد حساب ها

یال( 669208333760435291881948هزینه عملیاتی )میلیون ر

خروجی ها
یال( 269613254694087555648185891475سپرده ها )میلیون ر

یال( 243536471503223206094364240تسهیالت )میلیون ر

مراحل انجام تحقیق

داده  نشان   )3( نمودار  از  استفاده  با  تحقیق  انجام  مراحل 

می شود. 
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هزینه عملیاتی )میلیون 
ریال(

666 33822 246372 83628 82678 

خروجی ها
 36662 238766 7384888 678288 862748سپرده ها )میلیون ریال(
 372 82674 2832332 336367 267373تسهیالت )میلیون ریال(

 مراحل انجام تحقیق
 متغیر های مار توصیفی برایبررسی تجربی آ .نشان داده می شود 3نمودار مراحل انجام تحقیق با استفاده از 

آمده صفحه قبل جدول  داده های مجموعه شعبه در 45 به وسیلة این فرآیند تفادهسمورد ا ورودی و خروجی
برخی از ارزش  این نکته نشان می دهد که، است مقدار میانگین کمتر از مقدار میانه، هابرای همه متغیر .است
دیده می  کوچک و بزرگ شعبه های بین زیاددر تفاوت  تنوع با این نگاه موجود می باشد. داده ها در بزرگ های
 .شود

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 : مراحل انجام تحقیق3نمودار 

 کارایی
 فنی
P2 

 کارایی
 درآمدی 

P1 

 (Xمتغیرهای ورودی)
 .تعداد کارکنان1
 .تعداد حساب ها2
 .هزینه عملیاتی3
 

 (Yمتغیرهای خروجی)

 . سپرده ها2

 تسهیالت .1

 

 

  ̃ 

 

سنجش کارایی 
 درآمدی

سنجش کارایی 
 سطح شعب

سنجش کارایی تخصیصی بانک 
 سپه در قلمرو تحقیق

 (pضریب قیمتی )

 . نرخ نهایی سپرده 2

 . نرخ نهایی تسهیالت1

 

 

  

 
DEA 

نمودار 3- مراحل انجام تحقیق

و  ورودی  متغیر های  برای  توصیفی  آمار  تجربی  بررسی 

در  شعبه   54 به وسیله  فرایند  این  استفاده  مورد  خروجی 

مجموعه داده های جدول صفحه قبل آمده است. برای همه 

متغیرها، مقدار میانه کمتر از مقدار میانگین است، این نکته 

که برخی از ارزش های بزرگ در داده ها موجود  نشان می دهد 

شعبه های  بین  یاد  ز تفاوت  در  تنوع  نگاه  این  با  می باشد. 

کوچک و بزرگ دیده می شود.

4. تجزیه و تحلیل داده ها و یافته ها
کارایی درآمدی:
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 تجزیه و تحلیل اطالعات
 کارایی درآمدی:

P1:  R(xj ,pj) = Maxz,ȳ ∑   
   

m
j  ̃m 

s.t. ∑   
   k ym

k    ̃m   m= 1, … ,M; 

∑   
   kxn

k  xn
j   n =1,… ,N; ∑   

   k=1; 

zk ≥ 0  k = 1,… ,K 

 
P1)برنامه ریزی خطی اول )کارایی درآمدی = ،j( شعبه =j=1,2, . . ., 54 ) ،Xj متغیر ورودی شعبه =j ام ،Pj =

= نوع متغیر m، = نوع متغیر ورودیn، هامتغیر= ضریب Z، = مشاهداتKام،  jقیمت یا نرخ نهایی ستاده شعبه 
Pj، = متغیر تصمیم سطح سرپرستی ̃ ، خروجی

Pj، %(22= نرخ نهائی سپرده ها )1
 = نرخ نهائی تسهیالت 2

(22)% ،R(xj ,pj) کارایی درآمدی با در نظر گرفتن متغیر های ورودی =Xj  و نرخ نهائیpj  بر روی شعبهj ام 
به دلیل وجود نرخ اعالم شده برای سپرده ها و تسهیالت از سوی بانک مرکزی در ایران، و لزوم تبعیت هستند. 

بانک سپه از این نرخ ها، در تمامی مناطق بانک سپه در ایران نیز نرخ سپرده ها و تسهیالت یکسان بوده و به 
Pjبجای  P1م، در فرمول % می باشد. بنابراین برای بدست آوردن متغیر های تصمی22% و 22ترتیب 

m  مقدار
  ( لحاظ شده است.m=2% برای تسهیالت )22( و مقدار ثابت m=1% برای سپرده ها )22ثابت 

ذکر گردید و با استفاده از نرم افزار متلب ابتدا متغیر  اطالعات شعب که در ابتدای این بخشباتوجه به آمار ها و 
 Zهای تصمیم برای سطح سرپرستی را بدست می آوریم سپس با استفاده از متغیر های تصمیم و مقدار ضرایب 

کارایی درآمدی شعب انتخاب شده در قلمرو تحقیق را محاسبه می  P1برای هر شعبه با استفاده از برنامه خطی 
% و متغیر خروجی 22محاسبه کارایی درآمدی هر شعبه متغیر خروجی سپرده آن شعبه را در  کنیم. برای

% ضرب کرده سپس حاصل هر دو را با هم جمع می کنیم حاصل جمع را بر 22تسهیالت همان شعبه را در 
فاده شده های تصمیم استن از متغیرمقدار ماکسیمم بدست آمده از خروجی نرم افزار برای همان شعبه که در آ

است تقسیم می کنیم، جواب نهایی کارایی درآمدی شعبه مورد نظر می باشد. همچنین با استفاده از برنامه 
برای همه شعب بدست می آوریم و با در دست داشتن آنها کارایی فنی  Zو ضرایب  ƛابتدا  P2ریزی خطی 

تک تک شعب به درصد بدست می  سطح شعب را نیز محاسبه می کنیم. از طریق روش اقلیدسی کارایی فنی
آید. با کسر درصد کارایی فنی از درصد کارایی درآمدی نیز درصد کارایی تخصیصی آن شعبه حاصل می شود. 

 نتایج حاصل از کارایی فنی سطح شعب بر اساس بازده متغیر به مقیاس می باشد.
د می توان درصد کارایی درآمدی هر که نتیجه ترکیب بهینه متغیر تصمیم می باشه به کارایی درآمدی با توج

یک از شعب را بدست آورد. برای این منظور ابتدا نرخ نهایی سپرده ها را در متغیر خروجی شعب که میزان 
سپرده آن شعبه را نشان می دهد ضرب نموده و با حاصلضرب نرخ نهایی تسهیالت در میزان تسهیالت آن شعبه 

شعبه   =j درآمدی(،  )کارایی  اول  خطی  برنامه ریزی   =P1

Pj= قیمت  ام،   j ورودی شعبه  =Xj متغیر   ،)j=1,2, . . ., 54(
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ضریب   =Z مشاهدات،   =K ام،   j شعبه  ستاده  نهایی  نرخ  یا 

 =  
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P(x) = { Y : x  RN

+ ; Y   RM
+ ;  

∑   
   k ym

k   Ym , m = 1, …, M;  
∑   
   k xn

k   xn , n = 1, … , N; 
∑   
   k = 1; zk   0  k = 1 , … ,K } 

ها( مقدار مثبتی می  yها( و همچنین متغیرهای محصوالت بانکی ) xامکانات تولید )در تابع فوق متغیر های 
باشند، و تعداد انواع متغیر های ورودی ) امکانات تولید ( و متغیر های خروجی در زمره اعداد طبیعی قرار دارند. 

 باشد. مجموع وزن های متغیر های ورودی و متغیر های خروجی هر یک به تنهایی، برابر یک می
و کارایی فنی را  P1برای بدست آوردن کارایی تخصیصی می توانیم کارایی اقتصادی )تابع درآمد( را بصورت 

 محاسبه کرد و از تقسیم کارایی اقتصادی بر کارایی فنی مقدار کارایی تخصیصی را محاسبه کرد. P2بصورت 
 کارایی اقتصادی و کارایی فنی بصورت زیر نمایش داده می شود:

P1: R(xj ,pj) = Maxz,ȳ ∑   
   

m
j  ̃m 

s.t. ∑   
   k ym

k    ̃m   m= 1, … ,M; 
∑   
   kxn

k  xn
j   n =1,… ,N; ∑   

   k=1; 
zk ≥ 0  k = 1,… ,K 
P2:  TE(xj ,yj) = Max z,ƛ 

s.t. ∑   
   kym

k ≥ ƛym
j   m = 1,…,M; 

∑   
   kxn

k  xn
j   n =1,… ,N; ∑   

   k=1  
zk ≥ 0  k = 1,… ,K 

X متغیرهای ورودی = ،Y متغیر های تصمیم در  ̃ ، = متغیر های خروجی سطح شعب =P1 ،K  تعداد =
= تعداد ورودی ها  N، (بانکیمحصوالت = تعداد خروجی ها ) M، = تعداد شعب J، = وزن متغیرها Zk، مشاهدات

 هستند. = ضریب کارایی فنی شعب  ƛ، )متغیرهای امکانات تولید(
با توجه به خالص  y( نشان داده می شود، اگر کارایی فنی به حداکثر برسد خروجی 1-1که در شکل ) همانطور

محصوالت بانکی تولید شده از امکانات تولید، در نقطه ای در مرز امکانات تولید قرار می گیریم، ضمن اینکه اگر 
خالص ر نحوه تخصیص یا وزن دادن ( که دتژیک سطح سرپرستی )کارایی تخصیصیتصمیم گیری های استرا

های بانکی باز هم از این فراتر   سطح خروجی فعالیتار است، با کارایی فنی ترکیب شود تاثیر گذ محصوالت بانکی
بهترین نقطه برای بانک هم از  *y. [2و9] تبدیل می شود. *yبه  yرفته و تابع درآمد به حداکثر خود می رسد و 

 منظر تابع درآمد،هم از نظر کارایی فنی و هم از نظر کارایی تخصیصی می باشد. 
  

m= نوع متغیر خروجی، n= نوع متغیر ورودی،  متغیرها، 

سپرده ها  نهایی  نرخ   =Pj1 سرپرستی،  سطح  تصمیم  متغیر 

)27درصد(،  تسهیالت  نهایی  نرخ   =  Pj2  )22درصد(، 

)R)xj ,pj= کارایی درآمدی با در نظر گرفتن متغیر های ورودی 

ی شعبه j ام هستند. به دلیل وجود نرخ  Xj و نرخ نهایی pj بر رو

اعالم شده برای سپرده ها و تسهیالت از سوی بانک مرکزی در 

ایران، و لزوم تبعیت بانک سپه از این نرخ ها، در تمامی مناطق 

یکسان  تسهیالت  و  سپرده ها  نرخ  نیز  ایران  در  سپه  بانک 

بوده و به ترتیب 22درصد و 27درصد می باشد. بنابراین برای 

 Pj
m به دست آوردن متغیر های تصمیم، در فرمول P1 به جای 

ثابت  مقدار  و   )m=1( سپرده ها  برای  درصد   22 ثابت  مقدار 

27درصد برای تسهیالت )m=2( لحاظ شده است. 

ابتدای  در  که  شعب  اطالعات  و  آمار ها  به  توجه  با 

ابتدا  متلب  نرم افزار  از  استفاده  با  و  گردید  ذکر  بخش  این 

به دست  را  سرپرستی  سطح  برای  تصمیم  متغیر های 

مقدار  و  تصمیم  متغیر های  از  استفاده  با  سپس  یم  می آور

 P1 خطی  برنامه  از  استفاده  با  شعبه  هر  برای   Z ضرایب 

را  تحقیق  قلمرو  در  شده  انتخاب  شعب  درآمدی  کارایی 

شعبه  هر  درآمدی  کارایی  محاسبه  برای  می کنیم.  محاسبه 

متغیر  و  22درصد  در  را  شعبه  آن  سپرده  خروجی  متغیر 

کرده  را در 27درصد ضرب  خروجی تسهیالت همان شعبه 

جمع  حاصل  می کنیم.  جمع  هم  با  را  دو  هر  حاصل  سپس 

کسیمم به دست آمده از خروجی نرم افزار برای  را بر مقدار ما

شده  استفاده  تصمیم  متغیرهای  از  آن  در  که  شعبه  همان 

کارایی درآمدی شعبه  نهایی  تقسیم می کنیم، جواب  است 

مورد نظر می باشد. همچنین با استفاده از برنامه ریزی خطی 

یم  می آور به دست  شعب  همه  برای   Z ضرایب  و   ƛ ابتدا   P2

نیز  را  شعب  سطح  فنی  کارایی  آنها  داشتن  دست  در  با  و 

کارایی فنی تک  محاسبه می کنیم. از طریق روش اقلیدسی 

کارایی  کسر درصد  تک شعب به درصد به دست می آید. با 

کارایی تخصیصی  کارایی درآمدی نیز درصد  فنی از درصد 

آن شعبه حاصل می شود. نتایج حاصل از کارایی فنی سطح 

شعب بر اساس بازده متغیر به مقیاس می باشد.

که نتیجه ترکیب بهینه متغیر  کارایی درآمدی  با توجه به 

یک  هر  درآمدی  کارایی  درصد  می توان  می باشد،  تصمیم 

نهایی  نرخ  ابتدا  منظور  این  برای  آورد.  به دست  را  شعب  از 

آن  سپرده  میزان  که  شعب  خروجی  متغیر  در  را  سپرده ها 

نرخ  حاصل ضرب  با  و  نموده  ضرب  می دهد  نشان  را  شعبه 

نهایی تسهیالت در میزان تسهیالت آن شعبه جمع و سپس 

بر  می کنیم.  تقسیم  شعبه  آن  درآمدی  کارایی  بر  را  نتیجه 

از  یک  هر  درآمدی  کارایی  درصد  شد  ذکر  که  روشی  اساس 

شعب به قرار جدول )3( می باشد.

شعبه های  که  یافت  در می توان   )3( جدول  بر  استناد  با 

کارایی  با   36 و   35  ،34  ،21  ،15  ،14  ،13  ،6  ،3 شماره 

کارایی  لحاظ  از  شعب  بهترین  100درصد  برابر  درآمدی 

درآمدی در بین 54 شعبه مورد تحقیق می باشند.

با توجه به این نتایج، 9 شعبه از 54 شعبه مورد تحقیق از 

کارا می باشند. از میان این 9  کارایی درآمدی 100درصد  نظر 

ی، 2 مورد در محیط پادگانی،  شعبه 4 مورد در محیط تجار

2 مورد در محیط مسکونی و 1 مورد در محیط جاده ای واقع 

کل شعب مورد تحقیق  شده اند. این تعداد حدود 17درصد 

کل شعب مورد  را در بر می گیرد. به عبارت دیگر 17درصد از 

تخصیصی  کارایی  و  فنی  کارایی  ترکیب  لحاظ  از  تحقیق 

کارا می باشند.  کامال  کارایی درآمدی را نتیجه می دهد(  )که 

کارکنان  که در این 9 شعبه هم  از این سخن می توان فهمید 

محصوالت  ارائه  برای  را  خود  تالش  کثر  حدا شعب  سطح 

سطح  در  ارشد  مدیران  هم  و  کرده اند  مشتریان  به  بانکی 

سرپرستی تصمیمات استراتژیک مناسبی برای این تعداد از 

کثر  ترکیب مناسب محصول حدا با  و  انجام داده اند  شعب 

ارمغان  به  سپه  بانک  برای  شعب  این  از  را  درآمدی  کارایی 

 10 شماره  شعبه  شعبه،   54 این  بین  در  همچنین  آورده اند. 

که این  کارایی درآمدی برابر 13درصد وجود دارد  کمترین  با 

شعبه در محیط مسکونی واقع شده است. 



سنجش عملکرد بانک ها با استفاده از مدل ...        109

کارایی درآمدی به تفکیک شعب جدول 3- درصد 

شعب
سپرده*%22     

)A(
تسهیالت*%27     

)B(
A + B

کارایی درآمدی 
)میلیون ریال( 

درصد     
 کارایی درآمدی

2166980055032

8,,178,232,5

9393838310

29,,1029,60

9,0,10,80652062

,603,168,8,100

8,9,36,7

8,0227037,12383

,3239716,110

15422520435013

111,613540

15,0,73,275

1,62,,61,,30010

4831702533530100

837997100

1,826719,732

6337,60730

9512,5170

40172,11380

2821283,50

27,763,310,310100

2214884

239414,300

880755,360

70368,281033

653813700

78,37023

7,3,,9,70
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شعب
سپرده*%22     

)A(
تسهیالت*%27     

)B(
A + B

کارایی درآمدی 
)میلیون ریال( 

درصد     
 کارایی درآمدی

3,618,841022

308226181,3306

314,100750

324911,7263,806

3351,29,7225242

50060,,100

931100

,63727100

4,319115,27,50

1,441981

58,860

49411146530

43273187,205

4247,1102806

4383,5111,530

2,22287250

,54889802

,80642,220

4501512,026023

8747087,050

2,002882152

506237723

5,2131,1126

5960,76

535,9,24,9

4576,7371
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به طور میانگین کارایی درآمدی کل شعب قلمرو تحقیق 

برابر 46درصد می باشد و این در حالی است که میانه کارایی 

درآمدی این شعبه ها برابر 29درصد می باشد.

کارایی فنی:

 

81 
 

والت بانکی به مشتریان کرده اند و هم مدیران ارشد در سطح سرپرستی حداکثر تالش خود را برای ارائه محص
تصمیمات استراتژیک مناسبی برای این تعداد از شعب انجام داده اند و با ترکیب مناسب محصول حداکثر کارایی 

با  01شعبه، شعبه شماره  45درآمدی را از این شعب برای بانک سپه به ارمغان آورده اند. همچنین در بین این 
درصد وجود دارد که این شعبه در محیط مسکونی واقع شده است. بطور 01کمترین کارایی درآمدی برابر 

درصد می باشد و این در حالیست که میانه کارایی 54میانگین کارایی درآمدی کل شعب قلمرو تحقیق برابر 
 .درصد می باشد92درآمدی این شعبه ها برابر 

 کارایی فنی:
P2:   TE(xj ,yj) = Max z,ƛ 

s.t. ∑   
   kym

k ≥ ƛym
j   m = 1,…,M; 

∑   
   kxn

k  xn
j   n =1,… ,N; ∑   

   k=1  

zk ≥ 0  k = 1,… ,K 

P2 خطی جهت بدست آوردن کارایی فنی = برنامه ریزی ،TE کارایی فنی مربوط به کارکنان سطح شعب = ، 
Xj  متغیر ورودی شعبه =jام ،Yj  متغیر خروجی شعبه =jام ،n تعداد انواع متغیرهای ورودی شعبه = ،m  تعداد =

 هستند.  = حداکثر مقدار کارایی فنی  ، = ضریب متغیر ها Z، = مشاهدات K، انواع متغیر های خروجی شعبه
اینک کارایی فنی را بوسیله نرم افزار، به روش خروجی محور با نگرش تولیدی و دیدگاه بازده متغیر به مقیاس به 

بر  کارایی درآمدی را نیز به تفکیک شعب و حاسبه می کنیم. سپسمحیط های مختلف انتخاب شده متفکیک 
کویل و همکاران مقاله  ده، و برای بدست آوردن کارایی تخصیصی بر طبقاساس محیط مربوطه طبقه بندی کر

 .آیدمی بدست کرده، حاصل کارایی تخصیصی تقسیم کارایی درآمدی را بر کارایی فنی [ 05] (0221)
دی، را به همراه کارایی فنی و کارایی درآمبر اساس توضیحات ذکر شده کارایی تخصیصی بدست آمده  5جدول 

در محیط تجاری نشان می دهد. الزم به ذکر است به دلیل کم بودن تعداد واحدهای تصمیم گیری در سایر 
تحلیل پوششی داده ها )در این تحقیق حداقل  محیط های، مسکونی، پادگانی و جاده ای با توجه به شرط نرمال

شعبه( از آوردن جداول محاسبه کارایی تخصیصی و تجزیه وتحلیل آنها در متن مقاله خودداری شده و در  04
 قسمت پیوست ارائه می گردد.

محاسبه کارایی تخصیصی به تفکیک محیط تجاری  -5 جدول

شعبهردیف
درصد کارایی 

درآمدی

درصد کارایی 
فنی 

درصد کارایی 
تخصیصی





کارایی  آوردن  به دست  جهت  خطی  برنامه ریزی   =  P2

فنی، TE = کارایی فنی مربوط به کارکنان سطح شعب، 

Xj = متغیر ورودی شعبه jام، Yj = متغیر خروجی شعبه 

تعداد   =  m شعبه،  ورودی  متغیرهای  انواع  تعداد   =  n jام، 

انواع متغیر های خروجی شعبه، K = مشاهدات، Z = ضریب 

کثر مقدار کارایی فنی هستند.  متغیر ها، ƛ = حدا

خروجی  روش  به   ، نرم افزار به وسیله  را  فنی  کارایی  اینک 

مقیاس  به  متغیر  بازده  دیدگاه  و  تولیدی  نگرش  با  محور 

محاسبه  شده  انتخاب  مختلف  محیط های  تفکیک  به 

و  شعب  تفکیک  به  نیز  را  درآمدی  کارایی  سپس  می کنیم. 

به دست  برای  و  کرده،  طبقه بندی  مربوطه  محیط  اساس  بر 

همکاران   و  کویل  مقاله  طبق  بر  تخصیصی  کارایی  آوردن 

کرده، حاصل  کارایی فنی تقسیم  کارایی درآمدی را بر   ،]19[

کارایی تخصیصی به دست می آید.

اساس  بر  آمده  به دست  تخصیصی  کارایی   )4( جدول 

کارایی  و  فنی  کارایی  به همراه  را  شده  ذکر  توضیحات 

ذکر  به  الزم  می دهد.  نشان  ی  تجار محیط  در  درآمدی، 

در  تصمیم گیری  واحدهای  تعداد  بودن  کم  به دلیل  است 

به  توجه  با  جاده ای  و  پادگانی  مسکونی،  محیط های  سایر 

شرط نرمال تحلیل پوششی داده ها )در این تحقیق حداقل 

و  تخصیصی  کارایی  محاسبه  جداول  آوردن  از  شعبه(   15

ی شده و در قسمت  تجزیه وتحلیل آنها در متن مقاله خوددار

پیوست ارائه می گردد.

کارایی تخصیصی به تفکیک محیط تجاری جدول 4- محاسبه 

درصد کارایی فنی درصد کارایی درآمدیشعبهردیف
درصد کارایی 

تخصیصی

11324080

22144134

311296247

413100100100

514100100100

615100100100

7184610046

820263574

928869491

1030264065

1134100100100

12371910019

1340142264

1441525890

1544298136

16487810078

17492110021

1851172277

1954717990

50/572/370میانگین

ی میانگین  جدول )4( نشان می دهد که در محیط تجار

به  توجه  با  مقدار  این  که  بوده  درصد   72.3 فنی  کارایی 

تخصیصی  کارایی  درصد،   50.5 درآمدی  کارایی  میانگین 

کارایی درآمدی در این  70 درصد را نتیجه می دهد. حداقل 

کثر آن 100 درصد می باشد. همچنین  محیط 14 درصد و حدا

کارایی فنی برای این محیط به ترتیب 22  کثر  حداقل و حدا

که حداقل  درصد و 100 درصد می باشد. این درحالی است 
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با  می باشد.  درصد   19 از  ی  تجار محیط  تخصیصی  کارایی 

کارایی فنی  که نشان می دهد میانگین  این جدول  تامل در 

از میانگین کارایی درآمدی نیز بیشتر است، بنابراین ضعف 

می شود  مربوط  تخصیصی  کارایی  به  محیط  این  در  عمده 

کارایی  در  چشمگیری  افزایش  بیشتر  تالش  با  می توان  و 

فنی  کارایی  بین  بهینه  تناسب  با  تا  کرد  ایجاد  تخصیصی 

که از نظر  کارایی تخصیصی نتیجه بهتری در مورد شعبی  و 

کارایی درآمدی کارا نیستند حاصل شود.

تأثیر محیط های مختلف  به  بردن  همچنین جهت پی 

سطح  تخصیصی  کارایی  و  شعب  سطح  فنی  کارایی  در 

تک  تک  برای  را  کارایی ها  نا درصد  میانگین  سرپرستی، 

در  سطح  هر  ضعف  و  قوت  تا  یم  می آور به دست  محیط ها 

که این  گردد. الزم به ذکر است  کارایی مربوط به آن مشاهده 

اطالعات به طور منظم در جدول )5( ارائه گردیده است.

کارایی های محیط های  جدول 5- مقایسه میانگین درصد نا
مختلف

نا کارایی درآمدیناکارایی تخصیصیناکارایی فنیمحیطردیف

283050تجاری1

96468مسکونی2

04646پادگانی3

224557جاده ای4

154655میانگین5

نشان   )5( جدول  مطابق  آمده  به دست  اطالعات 

شرط  شعب  تعداد  لحاظ  از  محیط ها  همه  گر  ا که  می دهد 

می کردند،  رعایت  را  تصمیم گیری  واحد های  حداقل  نرمال 

کارایی فنی نسبت به دیگر محیط ها  محیط پادگانی از نظر نا

آن  فنی  کارایی  نا که  به صورتی  داشته  مطلوب تری  وضعیت 

ی نیز نسبت به سایر  برابر صفر می شد. همچنین محیط تجار

کارایی فنی، نامطلوب ترین محیط  محیط ها با 28 درصد نا

نیز  محیط ها  سایر  مورد  در  می شود.  محسوب  منظر  این  از 

می توان  محیط ها  کلیه  فنی  کارایی  نا میانگین  به  توجه  با 

از میانگین  کارایی فنی محیط مسکونی، مطلوب تر  نا گفت 

جاده ای  محیط  و  محیط ها  کلیه  به  نسبت  کارایی  نا این 

بر  دارد.  آن  میانگین  به  نسبت  نامطلوب تری  وضعیت 

محیط  در  که  شعبی  کرد،  استنباط  می توان  اساس  این 

کارایی فنی سطح شعب آنها  مسکونی و پادگانی قرار دارند، 

ی و  که در محیط های تجار وضعیت بهتری دارند و شعبی 

فنی  کارایی  نظر  از  ضعیفتری  وضعیت  دارند  قرار  جاده ای 

منظر  از  گون  گونا محیط های  مقایسه  برای  همچنین  دارند. 

محیط های  به ترتیب  تخصیصی  کارایی  نا مطلوب ترین 

همچنین  دارند.  قرار  مسکونی  و  پادگانی  جاده ای،  ی،  تجار

کارایی درآمدی به صورت  ترتیب مطلوبیت محیط ها از نظر 

ی، جاده ای و مسکونی می باشند. پادگانی، تجار

که حاصل تجزیه وتحلیل 54  با توجه به توضیحات فوق 

شعبه از شعب منطقه تهران است، می توان به سوال تحقیق 

پاسخ داد.

چگونه می توان کارایی کلی بانک )کارایی درآمدی قلمرو 

کارایی تخصیصی )سطح سرپرستی( و  تحقیق( را بر اساس 

کارایی فنی )سطح شعبه( تعیین نمود؟

5. نتیجه گیری
کارایی درآمدی شعب مورد بررسی، در منطقه  در مرحله اول 

محاسبه  خروجی محور  روش  از  و  تولیدی  یکرد  رو با  تهران، 

شده است. در این محاسبه به علت سیاست بانک مرکزی و 

تکلیف از سوی آن برای همه بانک های ایران که شامل بانک 

سپه نیز می شود، نرخ نهایی سپرده ها و نرخ نهایی تسهیالت 

یخ انجام این تحقیق( برای همه مناطق ثابت بوده و  )در تار

به ترتیب برابر 22درصد و 27درصد می باشد. بنابراین تعداد 

54 شعبه از استان تهران به پنج محیط مختلف تقسیم شده 

متفاوتی  استراتژی های  از  استفاده  امر  این  علت  که  است 

ی محیط های مختلف اجرا شده است )به طور  که رو است 

سهل تر  تسهیالت  پرداخت  پادگانی  محیط های  در  مثال 
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بوده  بانک سپه  به عهده  زیرا پرداخت حقوق نظامیان  بوده، 

محیط  این  در  تسهیالت  شدن  مشکوک الوصول  درصد  و 

جهت  و  می باشد.(  کمتر  بسیار  محیط ها  سایر  به  نسبت 

کارایی درآمدی آنها  انجام این تحقیق با توضیحات مذکور 

برای  کارایی فنی سطح شعب  محاسبه شده است. سپس 

بر  و  گردید  محاسبه  محیط  تفکیک  به  شعبه   54 تمامی 

کارایی فنی،  کارایی درآمدی بر  اساس روش دویل با تقسیم 

کارایی تخصیصی به دست آمده است. 

فرض  با  که  می دهد  نشان  تحقیق  این  از  حاصل  نتایج 

به  نسبت  تصمیم گیری  واحد های  کمبود  بودن  بی تأثیر 

حالت نرمال تحلیل پوششی داده ها در بعضی از محیط های 

به  نسبت  فنی  کارایی  نظر  از  پادگانی  محیط  بررسی،  مورد 

که  به صورتی  داشته  مطلوب تری  وضعیت  محیط ها  دیگر 

محیط  همچنین  می باشد.  درصد   100 برابر  آن  فنی  کارایی 

کارایی  درصد   72 با  محیط ها  سایر  به  نسبت  نیز  ی  تجار

می شود.  محسوب  منظر  این  از  محیط  نامطلوب ترین  فنی، 

کارایی فنی  به میانگین  با توجه  نیز  در مورد سایر محیط ها 

مسکونی،  محیط  فنی  کارایی  گفت  می توان  محیط ها  کلیه 

کارایی فنی  مطلوب تر از محیط جاده ای بوده، زیرا میانگین 

کارایی محیط جاده ای و هم از میانگین  آن هم از میانگین 

بر  دارد.  مطلوب تری  وضعیت  محیط ها  کلیه  فنی  کارایی 

محیط  در  که  شعبی  کرد،  استنباط  می توان  اساس  این 

کارایی فنی سطح شعب آنها  پادگانی و مسکونی قرار دارند 

ی  تجار محیط های  در  که  شعبی  و  دارند  بهتری  وضعیت 

کارایی  نظر  از  ضعیف تری  وضعیت  دارند  قرار  جاده ای  و 

از  گون  گونا محیط های  مقایسه  برای  همچنین  دارند.  فنی 

محیط های  به ترتیب  تخصیصی  کارایی  مطلوب ترین  منظر 

همچنین  دارند.  قرار  مسکونی  و  پادگانی  جاده ای،  ی،  تجار

کارایی درآمدی به صورت  ترتیب مطلوبیت محیط ها از نظر 

ی، جاده ای و مسکونی می باشند. پادگانی، تجار

کارایی  کلیه محیط ها دارای 45 درصد  به طور میانگین 

کارا  درآمدی می باشند و مجموعا در کلیه محیط ها 9 شعبه 

ی،  تجار محیط  در  شعبه  چهار  تعداد  این  از  که  می باشند 

دو شعبه در محیط مسکونی، دو شعبه در محیط پادگانی و 

کارایی تخصیصی  یک شعبه در محیط جاده ای قرار دارند. 

و  بوده  شعب  سطح  فنی  کارایی  از  کمتر  سرپرستی  سطح 

دیگر  به عبارت  می باشد.  درصد   85 و  درصد   54 به ترتیب 

این  در  شده  انتخاب  شعب  درآمدی  کارایی  از  درصد   39

تحقیق متعلق به کارایی سطح سرپرستی و 61 در صد آن به 

کارایی سطح شعب تعلق دارد.

درآمدی  کارایی  نا اصلی  منبع  مطالب  این  به  توجه  با 

بهبود  جهت  و  می باشد  سرپرستی  سطح  تحقیق  قلمرو 

تقویت  سطح  این  کارایی  باید  سپه  بانک  درآمدی  کارایی 

شود. این امر هم می توان از طریق آموزش به مدیران در اخذ 

ی و به روز کردن  تصمیمات استراتژی و با استفاده از تکنولوژ

انجام  سپه،  بانک  انداز  چشم  و  هدف  به  رسیدن  در  آنان 

مدیران  اختیار  در  انگیزشی  اهرم های  طریق  از  هم  و  شود، 

دو  هر  تا  داد  افزایش  را  کارا  نا شعب  فنی  کارایی  می توان 

سطح با هم و به صورت مطلوب سبب تحقق اهداف بانک 

کاهش  گردد و عدم رسیدگی به این مهم نهایتا موجب  سپه 

کارایی درآمدی بانک سپه خواهد شد. 
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