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 چکیده

های خصوصی ایران با استفاده از روش تحلیل گیری اثربخشی شعب یکی از بانکهدف مقاله حاضر اندازه

باشد. این بانک دارای سیصد شعبه در سراسر کشور بوده که در هشت منطقه تقسیم ها میپوششی داده

های اصلی جذب منابع، انک، برای هر منطقه در شاخصشوند. ابتدای هرسال با توجه به اهداف کلی بمی

گذاری صورت گرفته و در پایان سال عملکرد نامه، هدفپرداخت تسهیالت، مطالبات و صدور ضمانت

گیری اثربخشی و منظور اندازهگردد. بهشعب و مناطق در میزان دستیابی به اهداف مشخص می

و  شدهآوریجمع 69 تا 69 هایسال زمانی بازه وطه برایمرب هایبندی مناطق بر اساس آن، دادهرتبه

های متعددی که در درصد تحقق اهداف برای هر منطقه محاسبه گردیده است. همچنین از میان مدل

شده و برای ها وجود دارد، مدل ابر کارایی خروجی محور برای این پژوهش انتخابتحلیل پوششی داده

 شود.ز استفاده میافزار گمها از نرمتحلیل داده

 گیری اثربخشی، بانک، مدل ابر کارایی خروجی محورها، اندازهتحلیل پوششی دادهکلیدواژه: 
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 مقدمه

این  ترینمهماند. یکی از بزرگی از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده سهمخدماتی  هایسازمانامروزه 

ها قبل تاریخچه بانکداری به قرن .آیندمی حساببهنماد اقتصاد هر کشور  درواقعکه هستند  هابانک ،هاسازمان

گردد. آغازگر حرفه بانکداری در جهان صرافانی بودند که با تعیین عیار فلزات قیمتی مسیح برمی از میالد

دار اموال توانستند امانت ،با کاالها شده و با جلب اعتماد مردم و صدور اسناد تعهد هاآنموجب سهولت مبادله 

ایی مرسوم و در انحصار معابد و بانکداری به طرز ابتدبیش از سلسله هخامنشیان در ایران  .تجاری شوند

در  که اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی شد ،با روزگار اوج سلسله هخامنشیان زمانهمشاهزادگان بود لیکن 

مرکز اقتصادی جهان باستان  ترینبزرگبه  این زمان بازرگانی رونق یافت و پول مسکوک رواج گرفت و ایران را

 جهت و تهران در قشون پهلوی بانک بانام ایرانی بانک اولین مسیش هجری 1034 سال در تبدیل نمود.

 .داد نام تغییر سپه بانک به شمسی هجری 1031 سال در بانک این. آمد به وجود ارتش مالی امور به رسیدگی

به  گشت که در آن زمان تأسیسدولتی و خصوصی زیادی در ایران  هایبانکو تا زمان انقالب اسالمی  بعدازآن

قادر به حتی  هابانک ،ها و کمبود نقدینگیل مختلف، نظیر سلب اعتماد مردم، کاهش ارزش داراییدالی

، بر اساس مصوبه 1059در تاریخ هفده خرداد  روازاینهای صادره با مبلغ جزئی هم نبودند. پرداخت وجه چک

های تولیدی کشور، تمام خو بکار انداختن چر دارانسرمایهو  گذارانسپردهشورای انقالب جهت حفظ حقوق 

اولین  تأسیسبا  1093دولتی بر سیستم بانکی کشور در سال  هایبانکانحصار های کشور ملی اعالم شد. بانک

 .(1096، آبادیزنگی) دیگردبانک خصوصی کشور پایان یافت و دوره جدید بانکداری در ایران آغاز 

 آزادسازی و شدن المللیبین دلیل به که هستند کشوری هر در مالی مؤسسات ترینمهم ازجمله هابانک

بدیهی است که  رقابتی، محیط بقا در این برای. اندیافتهگسترش گذشته دهه دو طی سرعتبه جهانی، بانکداری

 (.1،3122و همکاران هوآنگ) باشندمیشان عملکرد بهبود جهت هاییراه به دنبال هابانک از بسیاری

توان  باال بردن درنهایتافزایش سودآوری و کسب سهم بازار مناسب، ملکرد شعب، ارتقای ع منظوربهبانک  

جذب سپرده، پرداخت تسهیالت،  ازجملهمختلف خدمات و محصوالت بانکی  هایبخشدر ، اهدافی را رقابت

 شعب عملکردر انتهای سال د و کندمیساالنه تعیین  صورتبهو کاهش مطالبات برای خود  نامهضمانتصدور 

                                                                 
1 Huang, Chiu, Lin & Liu 
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امکان محقق کنند،  بیشتررا  شدهتعییناهداف مناطق که  هراندازه .کندمی گیریاندازهرا  منطقههر  درنتیجهو 

بیشتری برای توسعه شعب در آن منطقه، جذب نیروی انسانی، تخصیص پاداش بیشتر به پرسنل، ارتقای شغلی 

در کلیه  موردنظردستیابی به اهداف  برای شعب مطلوب است آنچه. شودمیو افزایش امکانات رفاهی فراهم 

هر  هم برای بانک و هم برای نواحی مختلف، تعیین میزان اثربخشی روازاین .باشدمی توأماً صورتبه هاشاخص

 در یک سازمان در نظر گرفت توانمی سیار زیادی راب البته برای تعیین اثربخشی عواملاهمیت دارد.  منطقه

 انتخاب کرده است. سازمانرا به دلیل اهمیت باالی آن برای  الذکرفوقکه تحقیق حاضر، چهار شاخص 

 زمینه اما در گرفته، صورت هابانک عملکرد ارزیابی و کارایی رابطه با در زیادی هایپژوهش تاکنون

برای تعیین اثربخشی الزم است درصد تحقق اهداف است.  نشدهانجام زیادی تحقیقات اثربخشی، گیریاندازه

 هایسالبازه زمانی این کار برای در تحقیق حاضر، که  محاسبه شود موردنظری هاشاخصاز  هرکدامق در مناط

استفاده  1هادادهتحلیل پوششی روش از  ،اثربخشی گیریاندازه برایپژوهش  این دراست.  شدهانجام 69تا  69

 گیریاندازهما  هدفچون  ، ولیشودیمکارا و ناکارا استفاده  واحدهایبرای تعیین آن که بیشتر از  شودمی

داده  عنوانبه موردنظرو در مدل  شدهمحاسبهدر هر منطقه  هاشاخصف اهدااثربخشی است، درصد تحقق 

 .شودمیاستفاده 

دارای مزایا و معایبی است و بسته به نوع  هاآناز  هرکدامکه  داردمختلفی  هایمدل، هادادهتحلیل پوششی 

 2خروجی محور کاراییابر مدل از  در پژوهش حاضر، .شودمیاستفاده  هامدلاز این  ،تحقیق و هدف آن

این مدل کند اما  بندیرتبه را کارا واحدهای دتوانمین هاداده پوششی تحلیل پایه هایمدلاست.  شدهاستفاده

 ؛کم کاراترین است کاراترین و کدام کدامکرده و مشخص کنیم  بندیرتبهارا را ک واحدهایکه  دهدمی اجازه

بر مبنای موفقیتشان در دستیابی به اهداف  هاآن بندیرتبهو هدف تحقیق حاضر تعیین اثربخشی مناطق اما 

ابر شوند که مدل  بندیرتبه تریناثربخشتا کم  تریناثربخش. برای همین الزم است که مناطق از باشدمی

ی تحقیق همگی از نوع هاشاخصهمچنین  .کندمیایجاد  دافاین امکان را با استفاده از درصد تحقق اه کارایی

 است. شدهنظر گرفتهواحد در یکسان و برابر برای همه مناطق  هاورودیو  خروجی بوده

 

                                                                 
1 Data Envelopment Analysis 
2 Output oriented super-efficiency model 
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 تحقیقمبانی نظری 

و بررسی پیشینه تحقیقات  هاداده تشریح مفاهیم اثربخشی، تحلیل پوششیبررسی و ر این قسمت به د

 .شودمیپرداخته 

 اثربخشی

 میزان بررسی درواقع اثربخشی از منظور. شدهتعیین اهداف به نیل میزان و درجه از است عبارت 1اثربخشی

 شامل نیز وریبهرههمچنین  .است شدهتعیین پیش از اهداف به دستیابی برای شدهانجام اقدامات ثر بودنمؤ

 کارایی به نتایج به نیل برای منابع از برداریبهره و هاستفاد نحوه کهدرحالی. باشدمی اثربخشی و کارایی جز دو

 کارایی بنابراین ؛است شدهانجام هایتالش از رضایت آمدن فراهم و عملکرد با مرتبط اثربخشی ؛شودمی مربوط

 (.1093)ابطحی و کاظمی،  دارد کیفی جنبه اثربخشی و دارد کمی جنبه

 درک دفت ریچارد. کندمی تعریف درست کارهای انجام را اثربخشی مدیریت، بزرگ اندیشمند دراکر پیتر 

 هدف وی. شود برداشته سازمان اثربخشی درک درراه باید که داندمی هاییگام نخستین از را سازمان هایهدف

 هدف به سازمان که است میزانی یا درجه اثربخشی و کندمی تعریف آینده در سازمان مطلوب وضع صورتبه را

 امروزه ولی است اهداف به دستیابی میزان شدهارائه تعاریف تمامی مشترک نقطه. شوندمی نائل خود موردنظر

 وظایف که باشدمی ایچندگانه معیارهای رعایت مستلزم اثربخشی سنجش که اندعقیده این بر محققین

 هم و وسایل به هم ایدب سازمان اثربخشی در دهدمی قرار ارزیابی مورد مختلفی هایویژگی بر اساس را سازمان

 (.1091، 2)رابینز نمود توجه( اهداف) حاصله نتایج به

 هادادهتحلیل پوششی 

 ریاضی، ریزیبرنامه از استفاده با که است ناپارامتریک عملکرد ارزیابی تکنیک یک هاداده پوششی تحلیل

 کار هاآن مقایسه و بوده خروجی و ورودی چندین دارای که را گیریتصمیم واحدهای از گروهی نسبی کارایی

آن،  ریزی خطی است که هدف اصلیمبتنی بر رویکرد برنامه ،این تکنیک .کندمی گیریاندازه است، مشکلی

های مصرفی و ورودیتعداد مشابه است که  گیرندهتصمیمتعدادی از واحدهای کارایی  سنجشمقایسه و 

                                                                 
1 Effectiveness 
2 Stephen P. Robbins 
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، هاپاالیشگاه، هابیمارستانتوانند شعب یک بانک، مدارس، ا میهای تولیدی متفاوتی دارند. این واحدهخروجی

سنجش مقایسه و منظور از  متشابه باشند.های هیا کارخان های برق، ادارات تحت پوشش یک وزارتخانه ونیروگاه

 طوربه ، چقدرگیرندهتصمیمدر مقایسه با سایر واحدهای گیرنده این است که یک واحد تصمیمنیز کارایی 

ارائه  هادادهتحلیل پوششی  ی که برای. اولین مدلاز منابع خود در راستای تولید استفاده کرده است ناسب،م

نسبت یک خروجی به یک  صورتبهتعریف کارایی گیری این مدل، . مبنای شکلاشتنام د CCR1مدل  شد،

در  ،هاها و ستادهان نهادهتعیین باالترین نسبت کارایی و دخالت دادن میزبرای  این مدلدر است. ورودی 

 (1061)مهرگان،  است: پیشنهادشدهتعیین اوزان بهینه برای واحد تحت بررسی، مدل پایه زیر 

 
0,0

,...,2,1,1

..

:

1

1

1

1





















ir

m

i

iji

s

r

rjr

m

i

ioi

s

r

ror

vu

nj

xv

yu

ts

xv

yu

Max

 

وزن  iv؛اُم rه وزن ستاد، ruمعروف است که در آن:  CCRریزی کسری فوق به مدل کسری مدل برنامه

) تحت بررسی است هگیرنداندیس واحد تصمیم، oو ؛اُم i دهنها no ,...,2,1 .)roy  وiox به ترتیب ،نیز، 

 نیز، به ترتیب، ijxو  rjyهمچنین( هستند. oبررسی )واحد  اُم برای واحد تحت i نهادهاُم و  r هستاد مقادیر

 نیز nو  ؛هاتعداد نهاده ،m ؛هاتعداد ستاده ،S .هستنداُم  jاُم برای واحد  i هاُم و مقدار نهاد r هستاد مقادیر

حاصل » عبارت است از CCRکسری  مدل که تعریف کارایی درداشته باشید توجه است. تعداد واحدهبیانگر 

، اصوالً هادادهتحلیل پوششی  متعارف هایدر مدل .«هانهاده ترکیب وزنی بر هاستاده یم ترکیب وزنیتقس

خروجی واحدهای مرجع قرار  ـتحت تسلط سطوح ورودی  ،خروجی کارایی واحد تحت بررسیـ  سطح ورودی

تغیرهای مستقل برآورد متغیرهای وابسته را نسبت به م میانه، سطح 2تحلیل رگرسیونی آنکهحال وگیرد نمی

                                                                 
1 Charles, Cooper, Rhodes 
2 Regression Analysis 
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روش ارزیابی  عنوانبهترکیبی  صورتبه و تحلیل رگرسیونی، هادادهتحلیل پوششی کند. برخی محققین از می

 :اندعملکرد قیاسی استفاده کرده
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ام  jام و ورودی وزین واحد  jی بین خروجی وزین واحد منف بیانگر اختالف مثبت و ،به ترتیب ،jو  

در این بخش را  شدهارائه ریزی خطیمدل برنامه هستند. jو jوزنی  ضرایبنیز  bjو  aj همچنیناست. 

DEARA شود:سبه میزیر محا صورتبهکارایی واحد تحت بررسی  اندازهدر این مدل، نامند. می 
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متشکل از  ،کارایی . مرزاسترسیدن به مرز کارایی  ی ناکارا،راهکار بهبود واحدها ،DEAهای در مدل

به  هاآنرسیدن و کارا غیردو نوع راهکار برای بهبود واحدهای ، طورکلیبهاست.  1کارایی  اندازهواحدهایی با 

مرز رسیدن به واحدی بر روی زمان ها تا ها بدون کاهش ستادهکاهش نهاده –ف مرز کارایی وجود دارد: ال

 -ب نامند(.محور میـ ای بهبود عملکرد یا سنجش کارایی با ماهیت ورودی این نگرش را ماهیت نهاده) کارایی

نگرش را  این) های بیشتررسیدن به واحدی بر روی مرز کارایی بدون جذب نهادهزمان ها تا افزایش ستاده

 .نامند(محور میـ بهبود عملکرد یا سنجش کارایی با ماهیت خروجی  ایماهیت ستاده

نسبت ناکارایی فنی یابی به دستمحور، به دنبال ـ با دیدگاه ورودی  هادادهتحلیل پوششی های در مدل

احد در مرز کارایی قرار و ،هاها کاهش داده شود تا بدون تغییر در میزان خروجیهستیم که بایستی در ورودی

ها افزایش یابند تا بدون ی هستیم که بایستی خروجیتبه دنبال نسب ،محورـ  در دیدگاه خروجیاما ؛ گیرد

 محدودیت با اعمال ها، واحد به مرز کارایی برسد.تغییر در میزان ورودی
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ریزی کسری در مدل برنامه 

CCR ریزی خطی زیر تبدیل شدمهبرنا مدلبه ، این مدل: 
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اما برای تبدیل ؛ استمعروف  (CCR.I)محور ـ ورودی  CCRمدل تعیین کارایی فوق، به مدل مضربی 

وش دیگری نیز استفاده کرد. در این روش با توان از رریزی خطی میبه یک مدل برنامه CCRمدل کسری 

اعمال محدودیت
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 است: (CCR.O)محور ـ خروجی  CCRمدل مضربی  که بیانگر
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و  هاورودی از یک هر بر مدیر کنترل میزان اساس بر خروجی محور، یا ورودی محور هایدیدگاه انتخاب

 باشد، در ثابت و مشخص قبل از آن میزان و نداشته هاخروجی بر کنترلی هیچ مدیریت اگر. باشدمی هاخروجی

 ، درگیردمی قرار مدنظر کارایی افزایش برای مدیریت دیدگاه وانعنبه هاورودی میزان در کاهش صورت این

 هاورودی میزان بر کنترلی مدیریت کهدرصورتی اما؛ گرددمی حل ورودی محور صورتبه مدل این حالت

 خروجی محور صورتبه مدل و کرد خواهد کارایی مرز به رسیدن برای هاستاده برافزایشتمرکز  باشد، نداشته
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 شوندمی بندیدسته پوششی و مضربی یهامدل گروه دو به هامدل این دیگری بندیتقسیم در. ددگرمیحل 

 (.1063غریب، ) باشندمیمضربی  یهامدل ثانویه درواقع پوششی یهامدلکه 

 عوامل، مجموعه توأم ارزیابی به توانمی که دارد فراوانی کاربردهای و هاقابلیت هاداده پوششی تحلیل

 واحدهای بندیرتبه ،شدهتعیین پیش از اوزان به نیاز عدم داشتن، جبرانی خاصیت ،بینانهواقع یارزیاب

 نمود، اشاره هاستانده و هانهاده حساسیت تحلیل و منابع بهینه تخصیص الگو، واحدهای ارائه ،گیرندهتصمیم

 نیز کشورها اقتصادی رشد گیریاندازه به قادر هاداده پوششی تحلیل هایمدل کالن سطح در همچنین

 از زندگی استانداردهای تغییر و کالن سطح در وریبهره تغییرات اقتصادی، وضعیت گیریاندازه. هستند

 (.2332 ،1ایزاکسون و فوستنر) هستند گیریاندازهقابل فوق هایمدل وسیلهبه امروزه که است مسائلی

 پیشینه پژوهش

تحلیل  وسیلهبه تولیدی هایشرکت در وریبهره گیریاندازه مدل ،پژوهشی در( 1090) مؤتمنی و آذر

و  آالتماشین اولیه، مواد انسانی، نیروی هاآن توسط شدهمعرفی مدل در. نمودند ارائه را هاداده پوششی

 ایرو س تولیدشده محصوالت دیگر، سوی از. اندشدهگرفته نظر در هانهاده عنوانبه هاهزینه سایر و تجهیزات

 .اندشدهمعرفی مدل یهاستانده عنوانبه درآمدها

 با را آن شعب وریبهره و تغییرات ایران صادرات توسعه بانک کل وریبهره( 1091) و همکاران حجازی

 SBM کامل بندیرتبه مدل از پژوهش این در .قراردادند موردبررسی هاداده پوششی تحلیل از استفاده

 برای 0مالمکوئیست وریبهره شاخص از و بانک کل وریبهره برای تحلیل 2(کمکی متغیرهای بر مبتنی )سنجه

از  SBM مدل در. است گردیده استفاده 1094 تا 1010 هایسال طی شعب وریبهرهرشد  گیریاندازه

 کارکنان تعداد و اعطای تسهیالت جهت استفادهقابل مالی منابع الوصول،مشکوک مطالبات هزینه متغیرهای

 مدل در همچنین،. است شدهاستفادهخروجی  عنوانبه اعطایی تسهیالت متغیر از و ورودی عنوانبه

 عنوانبه پرسنلی و اداری یهاهزینه و پرداختی و کارمزد سود کارکنان، تعداد متغیرهای از مالمکوئیست

                                                                 
1 Fostner, H. A. Isaksson 
2 Slake based measure model 
3 Malmquist 
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 زا هزینه هایسپرده و هزینه بدون هایسپرده دریافتی، کارمزد تسهیالت اعطایی، متغیرهای از و ورودی

 .است شدهاستفاده متغیرهای خروجی عنوانبه

عوامل تولید در شعب بانک مسکن، با  کاراییارزیابی اثربخشی و  منظوربه( 1096) آبادحاجیزراءنژاد و 

شعبه بانک مسکن را  43، عملکرد هادادهمالمکوئیست و روش تحلیل پوششی  وریبهرهی هاشاخصاستفاده از 

 وریبهرهاز تغییرات  آمدهدستبهنتایج  درمجموع. انددادهقرار  موردبررسی 1091-1094مالی  هایسالطی 

درصد  9، از میانگین رشد موردبررسیکل عوامل تولید طی دوره  وریبهرهکه  دهدمیعوامل تولید، نشان 

 .باشدمیدر این دوره  شعب وریبهرهاز دالیل مهم رشد  تکنولوژیبرخوردار بوده است. همچنین تغییرات 

 پوششی تحلیل مدل اساس بر هابانک عملکرد با عنوان تعیین ایمقاله( در 1063کرباسی یزدی و بهلولی )

و اثربخشی بودند.  کاراییمعیارهای  بر اساسشانون به دنبال تعیین بهترین بانک  آنتروپی و هاداده

ی عملیاتی هاهزینهو  هاسپردهبارت از کارکنان، شدند ع بندیرتبه هابانکیی که بر اساس آن هاشاخص

 .باشندمی)خروجی(  گذاریسرمایه( و سود خالص، وام و هاورودی)

بدون ورودی ارائه  هایمدلبا استفاده از  بندیرتبه( روش جدیدی برای 1063زاده ) حسین و جهانشاه لو

و  ایدئال واحدهای معرفی با که باشدمی کارایی زمر بر کارا واحد تأثیرگذاری بر اساس روش این نمودند. معیار

 که گرددمی مدلی استفاده از بندیرتبه برای معیار تعیین با رابطه در و گیردمی قرار ارزیابی مورد ایدئال آنتی

 .باشدمی ورودی بدون خروجی دو دارای

 استفاده با تهران بهادار قاورا بورس در شدهپذیرفته هایشرکت بندیرتبه( به 1063) جمالیخدابخشی و 

هر  کاراییو پروفایل  1تحلیل سلسله مراتبی، هادادهکه ترکیب سه روش تحلیل پوششی ) DIEاز روش نوین 

 ورودی هر اهمیت میزان نخبگان ازنظر استفاده با و محاسبه ورودی هر ازنظر هاشرکتپرداختند. ( 2ورودی

 هاشاخص زوجی مقایسات ماتریس و ورودی هر یبرا هاشرکت مقایسات زوجی ماتریس سپس مشخص،

 کارایی کل از ،هاشرکت از یک هر سهم مراتبی تحلیل سلسله فرایند روش از استفاده با درنهایت و محاسبه

 .گردید بندیرتبه هاشرکت و مشخص بازار

                                                                 
1 Analytical Hierarchy process 
2 Input efficiency profiling 
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 مدل از استفاده با هاداده پوششی تحلیل مدل یایکار واحدهای بندیرتبه( در تحقیقی به 1063غریب )

 بندیرتبهپرداخت. در این تحقیق واحدهای سازمان از دو روش مذکور متقاطع  کارایی و پترسون-اندرسون

است که از هر دو  تریواقعی. این تحقیق نشان داد که نتایج زمانی شودمییگر مقایسه با یکد هاآنشده و نتایج 

 .شودمیاستفاده  زمانهم صورتبهروش 

. است پرداختهDEA تکنیک  از استفاده با برزیل در هابانک کیفیت مدیریت ارزیابی به( 2339) 1گونسالز

 ییهاورودی گرفتن نظر در با 2339تا  1665 زمانی بازه طی کشور این در بانک 53 تعداد پژوهش، این در

 و هاسپرده میزان شامل ییهاخروجی و سرمایه یهاهزینهو  شعب تعداد کار، یهاهزینه کارکنان، تعداد شامل

 .قرار گرفت ارزیابی مورد بهره، درآمد

 منفی، یهاداده باوجود حتی هابانک وریبهره تغییر شاخص توسعه منظوربه( 2313) 2تاناسولیس و پرتال

 و کارکنان تعداد هایورودی با DEA مدل از و قراردادند موردبررسی را پرتغال کشور در بانک شعبه 51

 ،هاحساب سایر حجم جاری، هایحساب حجم مشتری، تعداد تراکنش، تعداد و ورودی عنوانبه بهاهاجار میزان

 .کردند استفاده خروجی عنوانبه اعتبارات و وام حجم ،هاسپرده حجم

یونان  هایبانکشعب یکی از  و اثربخشی سودآوری سازیمدل به ایمقاله( در 2313) 0تی سوالس

 با اثربخشی و سوددهی ازنظر بانک شعب کلی عملکرد ارزیابی برای چارچوبی ارائه مقاله این از دفه .پردازدمی

پرسنل( را و  هاهزینه) هایورودیاین مدل ارتباط میان بود.  ایدومرحله داده پوششی تحلیل مدل از استفاده

 .نمایدمیشعب برتر را عنوان  هایویژگیو  کندمیشعب بررسی  سودآوریبا 

 طی هند کشور بانکی بخش در وریبهره رشد و فنی کارایی بررسی منظوربه( 2314) 4مکارانه و فوجی

 و ثابت هایدارایی و سپرده کار، نیروی هایورودی با هاداده پوششی تحلیل مدل از ،2311 تا 2334 دوره

این  .کردند ادهاستف( مطالبات) شده سوخت هایوام و مشتریان هایوام ،شدهکسب هایدارایی هایخروجی

 ، بسیار زیاد است.وریبهره افزایشی سپرده و تسهیالت در هاشاخصتحقیق نشان داد که اهمیت 

                                                                 
1 Goncalves 
2 Portela & Thanassoulis 
3 Ioannis E. Tsolas 
4 Fujii, Managi & Matousek 
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 روش پژوهش

 تاکنون و بوده گسترش حال در زیادی سرعت با هاداده پوششی تحلیل تکنیک از استفاده 1619 سال از

 برای DEA هایمدل نمونه عنوانبه. است جادشدهای هامدلاین  در کاربردی و تئوری جنبه از زیادی توسعه

 -ساخت ورزش، بیمه، کشاورزی، پست، بانکداری، صنعت مانند مختلف صنایع و هاسازمان ارزیابی و مقایسه

 تولید بورس، ،ونقلحمل ،(هادانشگاه و مدارس) آموزش ،(هاکلینیک و هابیمارستان) درمان و بهداشت تولید،

 .اندقرارگرفته مورداستفاده دیگر کاربردهای بسیاری و( هاپاالیشگاه) نفت ،(هانیروگاه) برق

 نبود دلیل به ،هاداده پوششی تحلیل ایپایه هایمدلکه در مقدمه تحقیق بیان گردید،  طورهمان 

 ،دیگرعبارتبه. آورندنمی فراهم را یکدیگر با کارا واحدهای مقایسه امکان کارا، واحدهای بین کامل بندیرتبه

. کنندمی تقسیم «ناکارا واحدهای» و «کارا واحدهای» گروه دو به را بررسی تحت واحدهای هامدل این

 امتیاز دارای اینکه دلیل به کارا واحدهای اما هستند، بندیرتبه قابل کارایی، امتیاز کسب با ناکارا واحدهای

 بندیرتبه برای را هاییروش محققین، از برخی لذا. نیستند یبندرتبه قابل هستند،( واحد کارایی) برابر کاراییِ

 اشاره متقابل کارایی روش و AP مدل به توانمی هاآن ترینمعروف از که اندکرده پیشنهاد کارا واحدهای این

 معرفی رأسی کارای واحدهای بندیرتبه برای را کاراییابر  مدل 1660 سال در 1پیترسون و اندرسون. کرد

 مدل و کردند حذف تولید امکان مجموعه از را آن( o) یگیرندهتصمیم واحد یرتبه تعیین جهت هاآن ،کردند

 که است شدهطراحی خروجی و ورودی ماهیت است دو در مدل این. نمودند اجرا ها DMU باقیمانده برای را

 برای همچنین شود، شدنین هاداده از بعضی برای ممکن ورودی، مدل شودمی گرفته کار به نیاز برحسب

ایجاد  خروجی ماهیت در مشکالت اینکه  دارد وجود مدل در ناپایداری امکان صفر به نزدیک یهاداده

 روش این در که کمبودهایی و هاضعف رغمعلی که شده باعث مدل این از استفاده راحتی و سادگی. شودمین

 با متناظر محدودیت پیترسون ـ اندرسون مدل در .اشدب داشته هازمینه یهمه در وسیعی کاربرد دارد، وجود

 یک هدف، تابع مقدار حداکثر که شودمی سبب محدودیت این. شودمی حذف ارزیابی از بررسی، تحت واحد

 (1063عبادی،). باشد 1 از بیشتر تواندمی بررسی تحت واحد کارایی محدودیت، این حذف با. باشد

 

                                                                 
1 Anderson P., Peterson 
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 :باشدمی بی نیزمعای دارای APمدل همچنین 

 نظر در واحدها یهمه یرتبه عنوانبه را هدف تابع مقدار مربوط، مدل در پیترسون و اندرسون :الف

نسبت  درواقع مدل این هدف تابع مقدار. است شدهارزیابی مختلفی هایوزن با واحد هر اینکه برخالف گرفتند،

Max دهدمی دست به جدید مرز روی حقیقی واحد تریننزدیک به را واحد هر کارایی. 

 های با ورودی خاص نشدنی است. DMUاز  بعضیب: این مدل در 

 ناتوان است. رأسیغیر  واحدهای بندیرتبهدر  کاراییابر : مدل ج

با ماهیت خروجی تا حدود زیادی برطرف شده  کاراییابر مشکالتی که در باال به آن اشاره شد در مدل 

این مدل امکان این را مناطق بر اساس آن است  بندیرتبهکه تعیین اثربخشی و  با توجه به هدف تحقیقاست. 

 که مناطق مختلف را از کاراترین تا کم کاراترین مشخص نماییم. دهدمی

 هاداده و هاشاخص معرفی

 هاشاخصاثربخشی یک معیار کیفی برای ارزیابی یک سازمان است که دربرگیرنده طیف وسیعی از 

جذب سپرده، و اهمیت دستیابی به اهداف در چهار بخش  شدهانجامبا توجه به پیشینه تحقیقات  .باشدمی

 بانک برای تعیین اثربخشی مناطق هاشاخصاین  ،موردنظربرای بانک  ،نامهضمانتمطالبات و صدور تسهیالت، 

، مدتکوتاهبلندمدت،  یهاسپردهشاخص جذب سپرده شامل انواع  است. شدهگرفته در نظر هاآن بندیرتبهو 

. شاخص تسهیالت مربوط به پرداخت تسهیالت در قالب کلیه عقود باشدمی اندازپسجاری و  الحسنهقرض
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. همچنین شاخص مطالبات باشدمیبانکی  هاینامهضمانتشامل صدور انواع  نامهضمانتاسالمی و شاخص 

اخت آن گذشته و مشتری نسبت به تسویه آن اقدام مربوط به تسهیالتی است که حداقل سه ماه از زمان بازپرد

تا  69 هایسال برای ذکرشدهمربوط به عملکرد مناطق در چهار شاخص  شدهآوریجمعی هادادهنکرده باشد. 

 است. شدهدادهنمایش  1شماره  در جدول 69

 یون ریال است(ارقام به میل) هاشاخصی مربوط به هرکدام از هادادهی اثربخشی و هاشاخص -9جدول

سال 1396

ضمانتنامهمطالباتتسهیالتسپرده ها

درصد تحققهدفمانده ابتدادرصد تحققهدفمانده ابتدادرصد تحققهدفمانده ابتدادرصد تحققهدفمانده ابتداتعداد شعبناحیهردیف

11383,841,865.005,176,306.00155.603,260,590.004,432,275.0026.00500,371.00370,123.005.00322,526.00400,123.0010.00

22343,324,181.004,453,346.00142.204,800,350.005,925,634.0078.001,200,050.00975,258.0011.00299,863.00375,123.0018.50

33375,495,301.007,358,620.0045.703,725,698.005,025,312.0040.00400,512.00300,589.0018.00831,256.001,000,231.00160.80

44407,194,775.009,707,509.0095.907,200,623.009,700,232.0084.00278,123.00211,859.006.00321,256.00450,321.0066.00

555010,529,208.0014,176,474.00103.206,900,998.008,050,221.0066.002,700,589.001,850,245.0045.00325,231.00399,564.0030.50

66353,219,760.004,238,211.0097.004,012,350.004,600,223.0030.20944,546.00758,963.0012.00165,231.00280,321.0044.00

77323,905,640.005,076,420.00141.103,975,123.005,090,275.0049.00326,154.00252,361.0029.00142,356.00231,654.0045.00

88344,103,305.005,423,596.00101.203,500,446.004,995,341.0019.00621,225.00400,231.003.00321,654.00412,321.0014.80

سال 1397

91385,918,256.007,650,457.0020.903,565,228.004,825,321.0064.00493,858.00350,222.0015.00330,285.00450,321.00190.00

102344,929,854.006,408,776.0083.105,678,071.007,125,465.0093.001,175,323.00936,362.0036.00313,786.00412,563.0066.00

113376,346,838.008,535,000.0046.904,245,543.005,623,121.0066.60382,525.00300,251.0028.001,102,968.001,389,521.0085.00

124409,604,487.0012,702,145.00103.009,300,294.0011,800,203.0032.80282,098.00220,321.0033.00406,438.00610,258.00108.00

1355014,254,992.0018,836,900.00112.907,659,485.008,800,231.0084.002,317,934.001,640,528.0049.00347,905.00452,321.0049.70

146354,207,658.005,469,940.0081.804,189,887.004,912,312.0018.00922,276.00712,562.0029.50215,870.00345,659.0063.00

157325,557,611.007,192,507.00109.804,521,547.005,600,258.0049.00304,754.00224,561.0066.00182,540.00285,636.003.00

168345,439,440.007,189,636.0087.503,787,476.004,825,321.0054.00614,595.00399,623.0070.00335,072.00436,251.0013.00

سال 1398

171386,280,756.008,927,371.0039.004,371,688.005,260,766.0034.00472,312.00350,222.0011.00558,353.00678,231.0064.00

182346,159,110.008,660,467.0066.007,024,147.008,346,350.0041.001,089,297.00879,632.0032.00378,979.00465,235.0012.00

193377,372,843.0010,189,606.0038.005,163,010.005,827,930.0045.00359,488.00201,321.0016.901,346,538.001,589,632.0019.70

2044012,794,124.0017,590,048.0045.0010,120,264.0011,079,106.0047.00261,711.00190,011.0072.00626,247.00825,698.0093.00

2155019,428,052.0026,878,059.0051.008,617,711.0010,042,833.0013.001,986,005.001,692,320.0027.00399,247.00500,231.0047.00

226355,240,136.007,188,572.0057.004,319,923.005,008,732.0036.00860,410.00690,231.0013.30134,103.00300,258.0065.00

237327,353,159.009,857,643.0064.005,050,115.005,731,099.00190.00251,826.00175,986.0068.00185,633.00350,236.0039.00

248346,970,390.009,774,945.0060.004,346,532.005,032,705.0041.00399,623.00290,123.0054.00348,225.00512,321.0012.00 
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 ی پژوهشهادادهتحلیل 

 تعیین منظوربه ،شوندمی گرفته کار به کارایی گیریاندازه برای هاداده پوششی تحلیل هایمدل کلیطوربه

 اساس این بر. کنیم جایگذاری مدل در و آورده دست به را متغیرها اهداف تحقق درصد است الزم اثربخشی

 کاراییابر از مدل که  در قسمت روش تحقیق بیان گردید. باشدمی اثربخشی زانمی شودمی حاصل که اعدادی

گمز صورت  افزارنرمبا  هادادهو تحلیل  شدهاستفادهبرای تعیین اثربخشی مناطق بانک  (AP) خروجی محور

 .دهدمیدرصد تحقق اهداف را نشان  2جدول شماره گرفته است. 

 میزان تحقق اهداف مناطق -2 جدول

 19درصد تحقق اهداف سال 

 (O4) نامهضمانت (O3)مطالبات  (O2)تسهیالت  (O1سپرده ) 

 15559 29 5 13 (D1) 1منطقه 

 14252 19 11 1955 (D2) 2منطقه 

 4551 43 19 19359 (D3) 0منطقه 

 6556 94 9 99 (D4) 4منطقه 

 13052 99 45 0355 (D5) 5منطقه 

 61 0352 12 44 (D6) 9منطقه 

 14151 46 26 45 (D7) 1منطقه 

 13152 16 0 1459 (D8) 9منطقه 

 19 سال اهداف تحقق درصد

 2356 94 15 163 (D9) 1منطقه 

 9051 60 09 99 (D10) 2منطقه 

 4956 9959 29 95 (D11) 0منطقه 

 130 0259 00 139 (D12) 4منطقه 

 11256 94 46 4651 (D13) 5منطقه 

 9159 19 2655 90 (D14) 9منطقه 

 13659 46 99 0 (D15) 1منطقه 

 9155 54 13 10 (D16) 9منطقه 

 19درصد تحقق اهداف سال 

 06 04 11 94 (D17) 1منطقه 

 99 41 02 12 (D18) 2منطقه 

 09 45 1956 1651 (D19) 0منطقه 

 45 41 12 60 (D20) 4منطقه 
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 51 10 21 41 (D21) 5منطقه 

 51 09 1050 95 (D22) 9منطقه 

 94 163 99 06 (D23) 1منطقه 

 93 41 54 12 (D24) 9منطقه 

 

یعنی با توجه به منابع و امکاناتی که در اختیار شعب قرار  ؛ی تحقیق از نوع خروجی هستندهاشاخصتمام 

 هارودیو. در این تحقیق میزان شودمی، عملکرد آنان با این چهار شاخص در پایان هر دوره ارزیابی گیردمی

 تحقیق، با جایگذاری درصد تحقق اهداف در مدلاست.  شدهنظر گرفتهو برابر واحد در  همه یکسانبرای 

 .شودمیمشخص  هاشاخصبرای هر منطقه در کلیه  آمدهدستبه اثربخشی

 

 9319مناطق در سال  اثربخشی میزان -3 جدول

 9 1 9 5 4 0 2 1 منطقه

 35912 15390 35104 35965 35655 35616 15362 15364 اثربخشی

 

 9319میزان اثربخشی مناطق در سال  -4جدول 

 9 1 9 5 4 0 2 1 منطقه

 15329 15365 35159 15344 15119 35141 35619 15252 اثربخشی

 

 9319میزان اثربخشی مناطق در سال  -5جدول 

 9 1 9 5 4 0 2 1 منطقه

 35191 25340 35924 35551 15291 35099 35595 35521 اثربخشی
 

 

بر را  هاآن ،تحلیل بهتر منظوربه دهدمینشان  هرسالمیزان اثربخشی هر منطقه را در  5تا  0جداول 

 .دهیممینشان  9شماره  میزان اثربخشی از کمترین تا بیشترین در جدول اساس
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 مناطق بر مبنای اثربخشی بندیرتبه -9جدول 

 رتبه
وضعیت مناطق و میزان اثربخشی 

 69ل سادر 

 در اثربخشی میزان و مناطق وضعیت

 61سال 

وضعیت مناطق و میزان اثربخشی در 

 69سال 

9 9 99014 9 99252 9 29043 

2 2 99012 4 99999 4 99299 

3 9 99093 9 99015 9 09999 

4 3 09191 5 99044 9 09924 

5 4 09155 9 99029 2 09595 

9 5 09915 2 09199 5 09559 

9 9 09934 9 09959 9 09529 

9 9 09992 3 09949 3 09399 

 

 گیرینتیجه

 توجه با اعداد این البته که است شدهمشخص منطقه هر اثربخشی به مربوط اعداد 5تا  0 شماره ولاجد در

 داده عنوانبه اهداف تحقق درصد از چون ولی هستند کارایی به مربوط اعداد ،شدهاستفاده مدل ماهیت به

 کم از مناطق ،9 شماره جدول در همچنین. دهندمی را نشان اثربخشی میزان همان اعداد این ،شدهاستفاده

 :شودمیمشخص  9 شماره که از جدول طورهمان. اندشده بندیرتبه تریناثربخش تا تریناثربخش

مناطق  ترینخشاثربو منطقه شش و هشت، کم  مناطق تریناثربخش، منطقه یک و دو، 69در سال  

یک و نیم برابر اهداف  تقریباًمناطق یک و دو بیشترین مقدار جذب سپرده را داشته و  این سال در .باشندمی

، اما در سایر رسیده هاسپرده. البته منطقه هشت نیز به هدف خود در جذب اندکردهرا کسب  شدهتعیین

 ت.داشته اسوصول مطالبات عملکرد ضعیفی  خصوصبه، هاشاخص

. این منطقه در صدور دارد را در کسب اهداف بانک تأثیرمنطقه یک بیشترین  بازهم، 61در سال 

در این سال مناطق  است. یافتهدست، شدهتعیینبرابر هدف  به دو از رشد مطلوبی برخوردار بوده و نامهضمانت

مشخص  2به جدول شماره البته با توجه  .اندداشتهنسبت به سایر مناطق  تریضعیفشش و سه عملکرد 

ضعیت بانک در و سال، در این طورکلیبه و اندداشته خوبی نسبتاًهمه مناطق عملکرد  61که در سال  شودمی

 .باشدمیمناسب دستیابی به اهدافش 
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 نتوانستند مناطق بقیه ،اندداشته اهداف کسب در مناسبی وضعیت که چهار هفت و مناطق جزء به 69 سال

 یک. است خورده رقم عملکرد بانک ترینضعیف دیگر سال دو به نسبت و کنند محقق را دهشتعیین اهداف

 در برابری دو تقریباً افزایش سال، این در که است 69 سال در هفت منطقه مالحظهقابل پیشرفت مهم، نکته

 بین در شعبه بیشترین دارای که است 5 منطقه وضعیت دیگر نکته .شودمی دیده منطقه تسهیالت پرداخت

 شدهتعریف آن برای باالتری اهداف منطقه، بالقوه امکانات و بیشتر شعب به توجه با که باشدمی مختلف مناطق

 جایگاه و نماید برآورده را انتظارات نتوانسته منطقه این است شدهداده نشان تحلیل در که طورهمان اما است،

 .ندارد مناطق میان در مناسبی

 به نکات زیر توجه شود: ای تحلیل بهتر از شرایط بانکبر الزم است در پایان

است که این مناطق باهم  هاییتفاوتاولین نکته توجه به موقعیت مکانی، تعداد شعب، پرسنل و سایر  -1

است به این  یعنی شرایط یکسانی برای همه مناطق در دستیابی به اهدافشان فراهم نبوده است. الزم ؛دارند

 مناطق توجه بشود. بندیرتبهدر  تأثیرشانو  هاتفاوت

در این سال  کلیطوربهباید توجه شود،  عامل رکود اقتصادیبه است که  69نکته بعدی وضعیت سال  -2

 در خصوصبه به جزء منطقه هفت که ،اندداشتهگذاشته  هایسالهمه مناطق اثربخشی کمتری نسبت به 

 است. شاخص پرداخت تسهیالت افزایش زیادی داشته

. تمامی باشدمیو تالش برای کاهش مطالبات بانک  ریزیبرنامهبوده،  موردتوجهآنچه در چند سال اخیر  -0

اصلی مدیران  هایدغدغه جزءو  شدهتعیینبر مبنای میزان موفقیت مناطق در این شاخص  هاپاداشو  اهطرح

اف در این شاخص برای هر سه کمترین تحقق اهد شودمیمشخص  2که از جدول شماره  طورهماناما  ؛است

 سال اتفاق افتاده است.
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