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 چکیده
 ارایی وی کریگاندازهبنابراین، ؛ شودمیرشد اقتصادی  موجبه نتولید بهی و کار و ر کسبد مرمست ارزیابی

با توجه به اینکه،  .دارد یادیز تیاهم هاو بانک یمال یهاسازمان همچون یدر امور خدمات یحت یوربهره
ی وری برخکارایی و بهره به موضوعدارد، این مقاله  ای در دارایی و ثروت کشورهاسهم عمده بانکداری صنعت

 پرداخته است.منتخب جمهوری اسالمی ایران  یهابانکاز 
انصار،  هایشامل بانکبانک  16 ارزیابی عملکردها، به ، با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهبه همین منظور

 سامان، صنعت و معدن، سرمایه، دی، اقتصاد نوین، ایران زمین، کارآفرین، ملت، ملی، پاسارگاد، رفاه، رسالت،
 پرداخته شد.  1393-1392در سال مالی  سپه، تجارت، توسعه صادرات

 1392منتخب حاکی از آن است که بانک سپه در سال  هایبانک یبندرتبهو  یوربهرهنتایج ارزیابی کارایی و 
کارا و دارای  1393کارا و دارای رتبه یک تحت هر دو مدل با بازده به مقیاس ثابت و متغیر است و در سال 

اما بانک انصار تحت ؛ تحت مدل بازده به مقیاس متغیر است 4تحت مدل بازده به مقیاس ثابت و رتبه  3رتبه 
قرار دارد.  16یک واحد ناکارا است که به لحاظ جایگاه در رتبه  1393و  1392های سالها در تمامی مدل

وری منفی و بانک انصار بانک سپه دارای رشد بهره 1393-1392همچنین جالب توجه است که در دوره مالی 
 وری مثبت است.دارای رشد بهره

 .هاداده، کارایی، تحلیل پوششی یوربهره، یبندرتبهارزیابی عملکرد،  واژگان کلیدی:
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 . مقدمه1

ارتباط اقتصـاد و  . در نگاه سطحی،داردارتبـاطی قـوی میـان دارایـی، ثـروت و قدرت نظامی وجود همواره 
 مسـتقیم و ساده است. این در حالی است که پیوند این دو مفهوم ابعاد و پیچیدگی زیادی دارد. ،قـدرت دفـاعی

باشد یم های وابسته به اقتصاد دفاعپیوند میان اقتصاد و قدرت دفاعی، ارزیابی عملکرد فعالیت یکی از بعدهای
ی ها بر هیچ فرد و سازمانامروزه اهمیت ارزیابی عملکرد در تمامی حوزه. مؤثر استمنابع مالی بخش دفاع  که بر

ضعیت کرد فعلی برای شناخت وکه یکی از شروط بقا در دنیای رقابتی، سنجش عمل پوشیده نیست؛ به طوری
برای  هاست. البته واضح است کهموجود و اتخاذ تصمیمات صحیح و سریع بر اساس نتایج حاصله از این ارزیابی

های علمی و تثبیت شده استفاده نمود تا نتایج حاصله برای اتخاذ تصمیمات و ارزیابی عملکرد باید از روش
های ارزیابی در ترین دالیل عدم موفقیت برنامهان باشند. از عمدهراهکارهای اصالح و بهبود، قابل اطمین

گیری عملکرد سازمان در سطوح های ذهنی و یا غیرعلمی و نامناسب در اندازهشیوه یریکارگبهها، سازمان
و  1وریموضوع بهرهخورد. های اقتصادی در کشورمان به چشم می. این امر در اکثر فعالیتباشدمختلف می

ائلی ترین مسها و نهادهای مختلف کشور یکی از مهممختص به اقتصاد نیست، بلکه در تمامی بخش 2کارایی
یز بخش دفاع نبدیهی است که در چنین شرایطی این موضوع در  کامالًاست که باید مورد توجه قرار گیرد. 

 .داردنقش محوری 
یمر رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا که د باشندیمهای خدماتی از آن جمله بنگاه هابانک
مالی  تأمینکرده و برای  یآورجمعهای نقدی سرگردان در دست مردم را یی. به این صورت که داراکنند

با قدرت پول  هابانک ،. از طرفی دیگررندیگیمواحدهای اقتصادی و دولت به کار  یگذارهیسرماهای پروژه
پولی مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین  یهااستیسبه عنوان ابزاری برای اعمال  توانندیمآفرینی که دارند 

به رشد و توسعه اقتصادی  تواندیمکار برای بهینه عمل کردن آنها راه ارائهو  هابانکارزیابی و بررسی عملکرد 
 کشور کمک قابل توجهی کند و مانع به هدر رفتن منابع شود.

 ، انجام تحقیقاتی از ایناندبرآمدهکارایی نظام بانکی  عه دست اندرکاران نظام درصدد ارتقاءآنجا که مجمو از
، حائز اهمیت دهدیمبررسی و مقایسه قرار  زمانی مشخص مورد قبیل که کارایی نظام بانکی را در یک دوره

اهمیت نظام بانکی کشور در اقتصاد داخلی و منطقه تحقیقات نادری در زمینه بررسی روند  رغمبه. باشدیم
 کارایی داصلی تحقیق این است که رون مسئلهبنابراین ؛ است انجام شده بلندمدتکارایی نظام بانکی در دوره 

 ؟چگونه بوده است 1393تا  1392 یهاسالایران در طی  یهابانکبرخی از  یوربهره
اخیر با توجه به بحث پیوستن  یهادر سال، باشدیمدولتی  یهابانکنظام بانکداری ایران که هنوز تحت تسلط 

های های خارجی، شروع به کار بانکهای جدیدی هم چون ورود بانکبه سازمان تجارت جهانی با چالش
شور ک سیستم بانکی موجود دراست. لذا  مالی و اعتباری روبرو شده مؤسساتهای افزایشی فعالیت خصوصی و

 و بهبود کارایی دارد. برای بقاء و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد

                                                           
1 Productivity 

2 Efficiency 



 77                                                                             1398 تابستان، دوازدهم، شماره فصلنامه اقتصاد دفاع، سال چهارم 

منجر  هاکباننظارتی و عموم مشتریان به این دلیل که کاراتر شدن  یهادستگاه، هابانکاین، مدیران  عالوه بر
به  شودیمهمچنین افزایش کیفیت خدمات آنها  و این مؤسسات یگرواسطهبه کاهش قیمت خدمات و هزینه 

ریات شناخت عملکرد گذشته و وضع موجود از ضرو اساساًباشند. می مندعالقهتحلیل کارایی نظام بانکی  تجزیه و
 است. آینده یهایاستراتژتدوین 

 محاسبه نرخهای ایران، بانک یوربهرهو  در کارایی مدتکوتاهبررسی روند  :بنابراین، این پژوهش با اهداف
 1 (DEA) هاایران را با روش تحلیل پوششی داده منتخب یهابانک برخی یبندرتبه و یوربهره کارایی و

بیشتری را برای  یهایخروجو  هایورودها هرچه بتوان در روش تحلیل پوششی داده .دهدیممورد بررسی قرار 
به  اطالعات بانک متأسفانهاما ؛ است ترکینزدمحاسبه کارایی وارد مدل کرد، رقم محاسبه شده به رقم واقعی 

الب در ق هابانک. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطالعات مالی ردیگینمسادگی در دسترس هر فرد قرار 
با توجه به ارزش تاریخی متفاوت از وزن یکسانی برخوردار بسنده کرد که این اقالم  هاآنمالی  یهاصورت

ها رویکرد جامعی است که برای ارزیابی عملکرد در صنعت بانکداری پذیرفته . تحلیل پوششی دادهباشندینم
چندگانه در این مدل و تناسب  یهایخروجو  هایورودشده است و محبوبیت این روش عمدتاً به دلیل وجود 

 است. هالیتحلروابط غیرخطی در  آن برای بررسی

 . مبانی نظری و پیشینه پژوهش2

 . مفهوم کارایی2-1

 های مختلف از جمله در سه حوزه مهندسی، مدیریت وکارایی دارای مفاهیم گسترده است، این مفهوم در حوزه
ک مطرح شد ترمودینامیشود. این اصطالح ابتدا در حوزه علم فیزیک و اقتصاد با تعاریف متفاوت بکار گرفته می

 دارد، این مفهوم در حوزه علم فیزیک )در یادهیچیپها شد. کارایی مفهوم مهم و و بعدها وارد سایر زمینه
 آمده و مقدار آن تبه دسهای مکانیکی و بسته( از تقسیم تولید بالفعل )واقعی( بر تولید بالقوه )اسمی( سیستم
 هایها و سرمایههای فیزیکی، نهادهها و سرمایهدیریت، عالوه بر نهادهم در علماست.  واحداز  ترکوچکهمواره 

با توجه به  ها ممکن استها و تنبیهشوند. لذا از آنجایی که کارایی افراد با تشویقانسانی نیز در نظر گرفته می
ر حوزه د شود.د نمیمیزان توان افراد نیز بیشتر و یا کمتر شود مقدار محاسبه شده برای آن محدود به مرز واح

 :(1389ابراهیمی مهر، ) آنها اشاره شده است اقتصاد تعاریف متعددی از کارایی شده است که به چند نمونه از
 وقت را نیترمناسبانجام امری به بهترین طریقه به وسیله فرد واجد شرایط، در بهترین محل و در  -

 .کارایی گویند

هنگامی یک  هاتیفعالاز  یامجموعه. در باشدیمکارایی در اقتصاد به مفهوم تخصیص بهینه منابع  -
 .کاهش یابد هاتیفعالفعالیت کاراست که مقدار تولید آن قابل افزایش نباشد مگر آنکه تولید سایر 

 .دهش کارایی فیزیکی یا مهندسی: عبارت است از رابطه بین کمیت فیزیکی مصرف شده و تولید -

 .کارایی تجاری یا مالی: عبارت است از رابطه بین هزینه و درآمد حاصله -

                                                           
1 Data Envelopment Analysis 



 ... بندی بانک های منتخب نیروهایوری و رتبهبررسی کارایی و بهره                                                                         78

 

 
 

ده گردد: کارایی فنی که منعکس کنن( پیشنهاد کرد که کارایی یک شرکت از دو جزء تشکیل می1957فارل )
 ها بوده و کارایی تخصیصیای از نهادهآوردن حداکثر محصول از مجموعه به دستقابلیت یک شرکت برای 

ای مربوط ههای مطلوب با توجه به قیمتها با نسبتکه منعکس کننده قابلیت یک بنگاه برای استفاده از نهاده
 آورد.به آنها و فناوری تولید است. این دو معیار ترکیب شده و کارایی اقتصادی را به وجود می

 ود:شاستفاده از نسبت زیر تعریف میمحاسبه کارایی با توجه به مقدار خروجی مورد انتظار و یا استاندارد با 

(1) 

کارایی =

خروجی واقعی

ورودی واقعی

خروجی مورد انتظار

ورودی واقعی

=
خروجی واقعی

خروجی مورد انتظار
 

طه زیر کارگیری راب گاه کارایی را با میزان به کارگیری منابع جهت دستیابی به اهداف توسط سازمان و با به
 دهند:ان میشن

(2) 
کارایی =

مقدار منابع مورد انتظار برای مصرف 

مقدار منابع واقعا مصرف شده
 

معتقد است، وقتی که درباره  1957در سال « گیری کارایی تولیداندازه»ای تحت عنوان در مقاله (1957) فارل
شود منظور موفقیت آن بنگاه یا موسسه در تولید حداکثر ممکن ستانده از مجموعه عوامل کارایی صحبت می

 ها به دقت اندازه گرفته شوند.ها و ستاندهکه تمام نهاده باشد، به طوریتکنولوژی ثابت می معین با

 1. بازده به مقیاس2-2

باشد که در بحث بکارگیری نوع تابع تولید مفهوم بازده به مقیاس از جمله مفاهیم اساسی در اقتصاد خرد می
این بخش  باشد. درشود. لذا بازده به مقیاس از پارامترهای مجهول تابع تولید میمناسب با فضای تولید، وارد می

را در نظیر بگیرید.  f(.)ور تابع تولیدی چون ما نگاهی اجمالی به این موضوع خواهیم داشت. برای این منظ
 (.1389، ابراهیمی مهرشود )بازده به مقیاس در سه حالت زیر بررسی می صورت نیادر 

 2. بازده به مقیاس صعودی2-2-1

وری افزایش هرهبها متوسط این انتساب )به تکنولوژی تولید( وقتی صادق است که با افزایش متناسب در ورودی
 یابد. لذا در این مرحله واحد تولید عالقمند به افزایش سطح فعالیت خود خواهد شد.

(3) 
0

dAP

dx
 

 3. بازده به مقیاس ثابت2-2-2

 وری، در این سطح فعالیت، به حداکثر مقدار خود برسد.این نسبت وقتی صادق است که شاخص متوسط بهره

                                                           
1 Return to scale 
2 Increase Return to scale 
3 Constant Return to scale 
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(4) 
0

dAP

dx
 

 1. بازده به مقیاس نزولی2-2-3

 وری را افزایش داد.ها متوسط بهرهاین نسبت وقتی صادق است که بتوان با کاهش سطح ورودی
(5) 

0
dAP

dx
 

حال به بسط شاخص 
dAP

dx
 پردازیم.می 

(6) ( ) ( ) ( ) ( )
1

2 2 ( )

dAP xf x f x f x xf x

dx f xx x

 
  

 
 
 

 

 انواع کارایی. 2-3

هاد گیرد. فارل پیشنگیری کارایی از طریق عملی بر اساس روش فارل صورت میهای اندازهمعرفی روش اصوالً
رار قهای موجود در آن صنعت مورد مقایسه تر است عملکرد یک بنگاه با عملکرد بهترین بنگاهنمود مناسب

 گیری کارایی به کاراست که به عنوان شاخصی برای اندازه. این روش در بردارنده مفاهیم تابع مرزی ردیگ
(. در 1384توان در سه حالت بیان کرد )امامی میبدی، کارایی فنی از طریق نمودار را می یریگاندازه رود.می

. هر نمودار میکنیمدوم و سوم به همراه کارایی فنی، کارایی تخصیصی و اقتصادی را نیز محاسبه  یهاحالت
 .باشندیمبرای یک لحظه از زمان رسم شده و شرایط ایستا را دارا 

 حالت اول:
با استفاده  𝒀𝟏فرآیند تولید شامل یک عامل تولید )داده( و یک محصول )ستاده( باشد. در این تابع تولید، ستاده

 (.1شکل ) .شودیمتولید   𝑿𝟏 از نهاده

                                                           
1 Decrease Return to scale 
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 و کارایی فنی تابع تولید مرزی (1) شماره شکل

 1384منبع: امامی میبدی، علی، 

، این تابع مرزی حداکثر تولید قابل حصول از عامل تولید را در باشدیمنشان دهنده تابع مرزی  OFمنحنی 
. مجموعه تولید قابل دسترس شامل تمام نقاط روی منحنی دهدیمحاالت مختلف و تکنولوژی موجود نشان 

OF  یعنی اینکه این  باشندیمکه بر روی تابع قرار دارند، کارا  ییهابنگاه. باشدیمو زیر آن تا محور افقی
به صورت کارا و  Bو  C یهابنگاه. اندکردهموجود بیشترین محصول را تولید  یهانهادهبا استفاده از  هابنگاه

تولید خود را بدون نیاز به افزایش عامل  تواندیم A یرکارایغ. بنگاه کنندیمعمل  رکارایغبه طور  Aبنگاه 
کارایی فنی در این حالت برای . (1389افزایش دهد . )ابراهیمی مهر،  Bتولید و با تکنولوژی موجود تا سطح 

 برابر است با: Aبنگاه 
(7)  

𝑻𝑬 =
𝑨𝑫

𝑩𝑫
 

 حالت دوم )معیار نهاده گرا(

. فارل برای سادگی باشدیم  Yیک واحد محصولو  𝑿𝟐و  𝑿𝟏در این حالت فرآیند تولید شامل دو نهاده

تحت فرض بازده به مقیاس ثابت  Yبرای تولید محصول  𝑿𝟐و  𝑿𝟏که از دو نهاده  زندیمرا مثال  ییهابنگاه
که از کارایی کاملی برخوردار  دهدیمرا نشان  ییهابنگاه  SSکنند. نقاط روی منحنی هم مقداری استفاده می

 Pرا به کار برد که با نقطه  یانهاده. اگر یک بنگاه مقادیر باشندیمکارایی  یریگاندازههستند و معیاری برای 
که  شودیمنشان داده  QPتعریف شود، تا یک واحد محصول را تولید کند، عدم کارایی فنی آن بنگاه با فاصله 

 توانند با نسبتی بدون کاهش محصول، کاهش یابد.ها میمیزانی است که تمام نهاده
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 منحنی هم مقداری تولید و معیارهای کارایی در حالت نهاده گرا( 2شماره )شکل 

 1384منبع: امامی میبدی، علی، 

 کارایی فنی این بنگاه برابر است با:
(8)  

𝑻𝑬 =
𝑶𝑸

𝑶𝑷
 

به دست آورد. در شکل باال مقدار تابع مسافت برای نقطه  توانیمکارایی فنی را با استفاده از توابع مسافت نیز 
P :برابر است با 

(9)  
𝒅(𝑿, 𝒒) =

𝑶𝑷

𝑶𝑸
 

 :یافاصلهبنابراین کارایی فنی برابر است با عکس مقدار تابع 
(10)  

𝑻𝑬 =
𝟏

𝒅(𝑿, 𝒒)
 

، تعریف کارایی قیمت )کارایی تخصیصی( را ارائه نمود. در شکل هانهادههمچنین فارل با در نظر گرفتن قیمت 
نشان داده شده است، کارایی تخصیصی بنگاهی که در  Aخط هزینه یکسان  لهیوسبهباال قیمت عوامل تولید 

 :شودیمکند به صورت زیر تعریف تولید میP نقطه 
(11)  

𝑨𝑬 =
𝑶𝑹

𝑶𝑸
 

که دارای کارایی  Qتولید است، در صورتی که تولید به جای نقطه  یهانهیهزنشان دهنده کاهش  RQفاصله 

که کارایی تخصیصی و )فنی( وجود دارد تولید شود. از  �́�فنی و عدم کارایی تخصیصی است در نقطه 
 .دیآیممعیارهای کارایی فنی و کارایی تخصیصی، کارایی اقتصادی )کارایی هزینه کل( به دست  ضربحاصل

(12)  
𝑻𝑬 × 𝑨𝑬 =

𝑶𝑸

𝑶𝑷
×
𝑶𝑹

𝑶𝑸
=
𝑶𝑹

𝑶𝑷
= 𝑪𝑬 

 .باشدیمتوجه داشته باشید که مقدار عددی هر سه معیار بین صفر تا یک 
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 حالت سوم )معیار محصول گرا(
. معیارهای کارایی نهاده گرای باشدیم Xو یک نهاده  𝑌1 ،𝑌2تولید شامل دو محصول در این حالت فرآیند 

توان کمیات نهاده را بدون تغییر در میزان محصول تولید چگونه می»کرد که را مطرح می ؤالسحالت دوم این 
 صورتبهمحصول را  توانیمچقدر »را مطرح کرد که  سؤالاین  توانیم. به همین ترتیب «شده کاهش داد

توانیم می است. اگر فرض کنیم بازده به مقیاس ثابت «های مصرفی افزایش دادمتناسب بدون تغییر در نهاده

منحنی امکانات تولید  ŹZفناوری را به وسیله منحنی تولید واحد در دو بعد نشان دهیم. در این شکل منحنی

 ŹZدر زیر منحنی قرار دارد، زیرا Aمنطبق با وضعیت بنگاه ناکاراست. بنگاه ناکارای  Aواحد بوده و نقطه
قرار  Bدر نقطه  توانستیمبا توجه به تکنولوژی موجود  Aنشان دهنده امکانات تولید باالتری است )بنگاه 

که عبارت از میزانی است که  نشان دهنده عدم کارایی فنی است AB( فاصله 2در شکل ) داشته باشد(.
توان بدون نیاز به نهاده اضافی افزایش داد. از این رو معیار کارایی فنی محصول گرای فارل محصوالت را نمی

 :شودیم بدین صورت تعریف
(13)  

𝑻𝑬 =
𝑶𝑨

𝑶𝑩
 

 

 
 ( منحنی امکانات تولید و کارایی فنی و تخصیصی در حالت محصول گرا2) شماره شکل

 1384منبع: امامی میبدی، علی، 

 
 برابر است با: کندیمتولید  Xکه محصوالت را با نهاده  Aبرای بنگاه  یافاصلهمقدار تابع 

(14)  
𝒅(𝑿, 𝒒) =

𝑶𝑨

𝑶𝑩
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 :یافاصلهبنابراین در این منحنی، کارایی فنی برابر است با مقدار تابع 
(15)  𝑻𝑬 = 𝒅(𝑿, 𝒒) 

قابل ترسیم است که در آن صورت کارایی تخصیصی  DDدر صورت داشتن اطالعات قیمت، خط درآمد یکسان 
 :شودیمبه صورت زیر تعریف 

(16)  
𝑨𝑬 =

𝑶𝑩

𝑶𝑪
 

)مانند کاهش هزینه در مورد ناکارایی  به عنوان افزایش درآمد تلقی کرد توانیمافزایش کارایی تخصیصی را 
 تخصیصی در حالت نهاده گرا(. کارایی اقتصادی )کارایی درآمد کل( برابر است با:

(17)  
𝑻𝑬 × 𝑨𝑬 = 𝑻𝑬 =

𝑶𝑨

𝑶𝑩
×
𝑶𝑩

𝑶𝑪
=
𝑶𝑨

𝑶𝑪
= 𝑹𝑬 

 کارایی مقیاس و کارایی مدیریتی -2-3-1

سمت در مقیاس بهینه عمل نمایند )ق هابنگاهفرض بازده به مقیاس ثابت تنها در صورتی قابل اعتماد است که 
یموجب و غیره م هاتیمحدود(. مسائل متفاوتی از قبیل اثرات رقابتی، بلندمدتمسطح منحنی هزینه متوسط 

اس اال محاسبه شد با فرض بازده به مقیبنگاه در مقیاس بهینه عمل ننمایند. کارایی فنی که در موارد ب شوند
ک بنگاه را مقیاس ی ییجوصرفهثابت بود که کارایی فنی خالص )کارایی ناشی از مدیریت( و کارایی ناشی از 

با محاسبه کارایی فنی بر حسب مقادیر کارایی  شودیمگیرد. استفاده از بازده به مقیاس متغیر موجب در بر می
 (.1384ناشی از مدیریت تحلیل بسیار دقیقی ارائه گردد )امامی میبدی،  ناشی از مقیاس و کارایی

 یسازمفهوماما ؛ آسان است محصولتکاست که درک آن در حالت تک نهاده و  یاسادهکارایی مقیاس مفهوم 
آن در وضعیت چند نهاده و چند محصولی مشکل است. در این جا با استفاده از نمودار، کارایی مقیاس و کارایی 

 .میدهیممدیریتی را برای وضعیت تک نهاده تک محصول شرح 
قرار دارد. در این جا  در سمت راست نمودار مرزی بازده به مقیاس ثابتبه مقیاس متغیر  نمودار مرزی بازده

)برابر است  Dبنگاه  یوربهرهدر نظر بگیرید که زیر منحنی مرزی بازده به مقیاس متغیر قرار دارد.  را D بنگاه
از بین بردن ) VRSروی مرز  Eبه نقطه  Dشود( را ابتدا با حرکت از نقطه رسم می مبدأبا شیب شعاعی که از 

توان بهبود بردن ناکارایی مقیاس( میاز بین ) Bبه نقطه  Eناکارایی مدیریتی( و سپس با حرکت از نقطه 
 (.3بخشید شکل )
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 ( کارایی مقیاس و کارایی مدیریت3)شماره  شکل

 1384منبع: امامی میبدی، علی، 

 :شودیمبنابراین کارایی مدیریتی )کارایی فنی خالص( به صورت زیر تعریف 
(18)  

𝑻𝑬𝑽𝑹𝑺 =
𝑮𝑬

𝑮𝑫
 

و  CRSبه فناوری  Eمرتبط است با فاصله از نقطه داده کارایی فنی، یعنی  Dبه عالوه کارایی مقیاس بنگاه 
 برابر است با:

(19)  
𝑺𝑬 =

𝑮𝑭

𝑮𝑬
 

 دو معیار کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس به دست آورد: ضربحاصلاز طریق  توانیمکارایی فنی کل را نیز 
(20)  𝑻𝑬𝑪𝑹𝑺 = 𝑻𝑬𝑽𝑹𝑺 × 𝑺𝑬 

با استفاده از  توانیمآید، به همین دلیل کارایی مقیاس را کارایی مقیاس به طور مستقیم به دست نمی معموالً
 به دست آورد: میرمستقیغرابطه باال و به صورت 

(21)  
𝑺𝑬 =

𝑻𝑬𝑪𝑹𝑺
𝑻𝑬𝑽𝑹𝑺

 

 

 یوربهره. مفهوم 2-4

در سال  ینزنیکون یمقاله توسط آقا کیذکر شد در  یبه صورت رسم «یوربهره»که لغت  یبار نیاول احتماالً
توسط  ستم،یقرن ب لیاوا 1911در سال  یوراز بهره یوزمشابه با مفهوم امر نسبتاً فیبود و سپس تعر 1766

 ده است.ارائه ش «یخروج نیا دیتول یو عوامل به کار رفته برا یخروج نیارتباط ب»به مفهوم  ونیآلبرت آفتال
 :زا عبارتند فیتعار نیاز ا یبرخارائه شده است که  یالمللنیب یهااز طرف سازمان یمتعدد میمفاه یوربهره یبرا

عوامل  از یکی( به دیتول زانی)م یرا به عنوان نسبت خروج یوربهره و توسعه یاقتصاد یسازمان همکارالف( 
 .دینمایم فیتعر دیتول
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یم دیولت یمختلف با ادغام چهار عامل اصل محصوالت :دیگویم یوربهره فیکار در تعر یالمللنیبسازمان  ب(
بخش  یراب یاریمع دیعوامل بر تول نینسبت ا ،یکار و سامانده ،هیسرما ن،یچهار عامل عبارتند از زم نی. اشوند
 ن،ی)زم دیاز عوامل تول یکیها به  ستاده تبعبارت است از نس یورسازمان بهره نیا دیاز د یعنی؛ است یوربهره
 دیتول از عوامل یکیرا به عنوان  تیریسازمان مد نیاست که ا نی( تنها تفاوت اتیریو مد کار یروین ه،یسرما

 .کندیممحسوب 
است که همواره  یفکر دگاهید کیدر درجه اول،  یوربهرهبر این اعتقاد است که  اروپا یوربهرهآژانس ج( 
ن است که انسا دهیعق نیبر ا یمبتن یوربهره. شدبهبود بخ دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است یسع
 .تانسانهاس شرفتیراسخ به پ مانیا یوربهرهانجام دهد،  شیرا هر روز بهتر از روز پ فشیکارها و وظا تواندیم

 ( داشت:1به صورت جدول ) یوربهرهبرای مفهوم  یبنددستهیک  توانیمبه طور کلی، 
 یوربهرهمفهوم جامع ( 1جدول شماره )

 چه هست ستین چه

 .ستین یو مال یاقتصاد اریمع کی صرفاً
 ستین شتریکار ب الزاماً

 ستیکار کردن ن ترسخت لزوماً
 ستین ییگراتجمل

 ستیکردن ن مصرفکم

 .ستیکار کردن ن یبرا یزندگ

 .ستیمورد عالقه ن یاز کارها یریجلوگ
 ستین ییگراتجمل

 ستین شتریب دیتول صرفاً
 ستین تیاز حاصل فعال یپوشچشمبا  یفرد یطلب نفع

 است. هاتیفعالکردن  ییعقال ینگرش برا کی
 است. هودهیلغو و ب یاز کارها یریجلوگ

 هوشمندانه کار کردن است. یبه معنا
 درست و به جا مصرف کردن است

 است. تریمتعالبهتر و  یزندگ یاز عمر برا حیاستفاده صح
 است یعیمناسب از مواهب طب یبرداربهره

 و شاداب در حد امکانات است ریدلپذ یطیمح جادیا
 در رقابت است نهیو هز تیو کم تیفیهماهنگ کردن ک

 خود در جامعه است گاهیاز قرار گرفتن در جا
 منافع مشترک است یو مشارکت برا یهمکار

 1388منبع: طاهری، شهنام، 

فکر ت فرهنگ است که در آن انسان با کیاست،  یکاری به زندگ انهیگراواقعنگرش  کی یوربهرهآنکه  جهینت
 یمعنو و یرا در جهت ماد جینتا نیمنطبق ساخته تا بهتر اتیو واقع هاباارزشرا  شیهاتیفعالخود  یو هوشمند

 بدست آورد.

 یوربهرهانواع . 2-5

 قالب در را یوربهره یهاشاخص هاآن. دارد( 1957) سولو نظریات در ریشه وریبهره سنجش اقتصادی نظریه
 طوربه یوربهره سنجش پس آن از. دادند پیوند اقتصادی رشد تحلیل به را آن و کرده مطرح تولید تابع مفهوم

 تئوری روش امروزه. یافت توسعه 3دایورت و 2گریلیچز ،1یورگنسون مطالعات از تابعیت به ویژه به چشمگیری

                                                           
1 Dale Jorgenson 
2 Zvi Griliches 
3 Erwin Diewert 
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 یهاسابح و شاخص بنگاه، نظریه عدد تئوری تلفیق در مستحکم و سازگار روشی ،یوربهره سنجش در تولید
 .دینمایم ارائه ملی

ناپارامتری  و( اقتصادسنجی یهاروش) پارامتری یهاروش گروه دو در کلی طوربه یوربهره سنجش یهاروش
 شوند:به صورت زیر تعریف می ؛ کهشوندیم یبندطبقه عددی( شاخص روش و رشد حسابداری روش )شامل

 هاداده و ستانده مقداری مشاهدات بر مبتنی فقط یوربهره سنجش در یاقتصادسنج : روشیاقتصادسنجروش 
یم منظور کل وریبهره عنوان به پسماند جزء و شوندیم زده تخمین تولید تابع پارامترهای روش این در. است
 . شود

 چند یوررهبه رشد مستقیماً و بوده خرد اقتصاد تولید تورم بر مبنی رشد حسابداری روش حسابداری رشد: روش
 رشد عنوان به سرمایه و کار یهانهاده رشد و ستانده رشد تفاضل روش این در. کندیم محاسبه را عاملی
 .گرددیم محاسبه کل وریبهره

 و( عاملی تک وریبهره) معین داده یک به ستانده مقداری شاخص این روش نسبت در روش شاخص عددی:
یم گرفته نظر در یوربهره شاخص عنوان به( یچندعامل وریبهره) هاداده از یامجموعه به ستانده یا نسبت

 به توجه با موردنظر یهاداده مجموعه است الزم باشد نظر مورد یچندعامل وریبهره محاسبه چنانچه. شود
 .گردند ترکیب یکدیگر با آنها از یک هر وزن

با  مالم کوئیستوری در سطوح مختلف وجود دارد. در این مقاله روش های مختلفی در محاسبه بهرهروش
انتخاب شده است که جزئیات آن در  یوربهرهرویکرد ناپارامتریک به عنوان روش منتخب برای محاسبه نرخ 

 .ردیگیممورد بررسی قرار  3بخش 

 . پیشینه تحقیق2-6
 خارجیمطالعات . 2-6-1

تحلیل  کارایی شعب بانـک بـا اسـتفاده از یریگاندازهمقاله در مورد  70تاکنون حدود  1997حدوداً از سال 
عب در شـ هادادهچاپ شده در مورد کـاربرد تحلیل پوششی  یهامقالهمنتشر شده است. از اولین  هاداده پوششی

را  ییکایآمریک بانک شعبه از  40انجام گرفته است که آنها در آن  (1985) و گلد وسیله شرمن بانـک، بـه
زمان به بعد مطالعات فراوان دیگری در سراسر جهان انجام گرفته است که  . از آناندداده مـورد بررسـی قـرار

در یونـان، الفـرج و همکـاران ( 1990) در ترکیه، گیوکـاس( 1990) اورال و یوالالن بـه توانیماز جمله آن 
در اسپانیا، گوالنی و  (1997)در بلژیـک، الول و پاستور ( 1993) در عربسـتان سـعودی، تـولکنس (1993)

در هندوستان و دیگران  (2009)و همکاران  در آلمـان، داس (2005)در امریکا، پورمبسکی  (1999)استوربک 
پارادی و به کار  توانیماخیـر در زمینـه ارزیـابی عملکـرد شعب بانک،  یهاپژوهشاشاره کرد. همچنـین از 

 یامرحله دو یهادادهدر این تحقیق از مدل تحلیل پوششی  آنها .اشاره کرد 2011در سال  (2011مکاران )ه
های تولید، شـعبه بانـک در کانـادا اسـتفاده کـرده و عملکرد شعب را از جنبه 860بـرای ارزیـابی عملکـرد 

( در پژوهشی با 2012آلوز و همکاران ) .اندداده( مورد ارزیابی قرار یاواسطهمیانجی ) یهاتیفعالسودآوری و 
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به مطالعه  «هادادهکارایی شعب یک بانک در پرتغال با استفاده از روش تحلیل پوششی  یریگاندازه»عنوان 
آن در بانک  یوربهرهشعبه به مشتریان و تجزیه و تحلیل کارایی و  25خدمات خودکار )اتوماتیک( ارائه شده 

بازدهی ثابت نسبت به مقیاس میانگین کارایی  طیدر شرااست. نتایج حاکی از آن بود که  مورد نظر پرداخته
در شرایط بازدهی به مقیاس  باشندیمدرصد  100شعبه دارای کارایی  25شعبه از  8درصد بوده و  02/56شعب 

چانگ و  .اندهبوددرصد  100شعبه دارای کارایی  25شعبه از  17بدست آمده و  74/85متغیر نیز میانگین 
ششی استفاده از تحلیل پو ارزیابی کارایی شعب یک بانک تایوانی با»(، در پژوهشی با عنوان 2011همکاران )

به ارائه یک مدل ارزیابی جدید برای شناسایی میزان استفاده از منابع بانک مورد نظر به منظور افزایش  «هاداده
رائه شده و روش ا هادادهه میان روش سنتی تحلیل پوششی عملیات شعب پرداخت. در این تحقیق ضمن مقایس

در این تحقیق بر اساس مدل جدید مورد نظر، در نهایت نشان داده شد که رتبه کارایی )بر اساس استفاده از هر 
 .یک از این دو روش( متفاوت خواهد بود

« هاادهدارزیابی عملکرد شعبه بانک با استفاده از تحلیل پوششی »(، در پژوهشی تحت عنوان 2011اکن و کال )
قوه شعب بهبود بال یهاتیقابلکارایی نسبی و  یریگاندازهمطالعه خود را در جهت توسعه یک مدل عملکرد برای 

، هبانک با شناسایی نقاط قوت و ضعف آن انجام دادند. در این تحقیق نشان داده شد که با افزایش اندازه شعب
از رویکرد  2004وب در سال  .ابدییمنیز افرایش خواهد یافت با این وجود کارایی کاهش « ضریب کارایی»

 1995تا  1982خرده انگلستان در طول دوره  یهابانکجهت ارزیابی کارایی نسبی سطوح  یاپنجرهتحلیل 
د و درآم هاوامه عنوان ورودی و کلیه را ب هاسپردههای عملیاتی و استفاده کرده است. وی هزینه بهره و هزینه

های مورد مطالعه در که روند کارایی بانک دیآیبرمرا به عنوان خروجی انتخاب کرده است. از نتایج این مطالعه 
را  اهدادهترکیبی از تحلیل پنجره تحلیل پوششی  2004در سال  و همکاران اسمیلد. این دوره نزولی بوده است

شاخص مالم کوئیست جهت ارزیابی عملکرد پنج بانک کانادایی در طول دوره بیست ساله  یوربهرهبا شاخص 
و نیروی انسانی را به عنوان ورودی و کلیه  هاسپردهثابت و  یهاییدارااستفاده کرده است. وی  2000تا  1981

 .و درآمد را به عنوان خروجی انتخاب کرده است هاوام

 داخلیمطالعات . 2-6-2

کشـورمان افـزایش یافتـه و  یهابانکدر  هادادهامروزه کارهای پژوهشی در زمینه کاربرد تحلیل پوششـی 
شود. ها انجام میهای بانکهایی در خصوص سنجش کارایی شعب در برخی مناطق یا حوزهمقاالت و گزارش

کشور داخـل  یهابانک، کـه در میکنیمو کاربردی در این حـوزه را بررسـی  رگذاریتأثدر این بخش مطالعات 
 .اندگرفتهمذکور در عمل مورد اسـتفاده قـرار  یهابانکو نتایج آن در  اندشده انجام

 هاادهدکـه در بانک کشاورزی انجام شده، کارایی سیستم بانکی با استفاده از تحلیل پوششی  یامطالعهدر 
شعب بانک کشاورزی در سه منطقه کشور )آذربایجان  شعبه از 172در این مطالعه  شـده اسـت. یریگاندازه

 مورد ارزیابی واقع شده است. شعب مورد بررسی با هادادهشرقی و غربی و اردبیل( با استفاده از تحلیل پوششی 
 یبندطبقههمگنی  یهاگروهو اندازه شعب در  خاصـی ماننـد حوزه عملکرد، دامنه فعالیت یهایژگیوتوجه بـه 

و در نهایت برای واحدهای ناکارا نیز شعبی به عنوان  و میزان کارایی فنی و مقیاس واحدها محاسبه اندشده
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در مطالعه دیگری که در بانک تجارت انجام گرفته، (. 2004)حقیقت،  الگوی مرجـع معرفـی شـده اسـت
حقیق، ت ه است. در اینالگوی مناسب مدنظر بود ارائهسنجش کارایی شعب بانک و  یهاروشمقایسه و ارزیابی 

، روش هاهداد)تحلیل پوششی  گانهسه یهاروش، بـا اسـتفاده از اوالًپرداخته شده اسـت:  مسئلهبه بررسی دو 
شده است. در هر یک از  یریگاندازهشـعبه بانـک تجـارت  142مـالی( کـارایی  یهانسبتمرزی تصادفی و 

جارت شعب بانک ت یبندرتبه. مقایسـه اندشده یبندرتبهی یاشعبه بـر اسـاس میـزان کـار 142سه روش، 
اوتند. فعلی بانک متف یبندرتبهبـا روش  گانهسه یهاروش یبندرتبهکه نتایج  دهدیمدو به دو نشان  صورتبه
 برای سنجش هادادهکه از بین سه مـدل بکارگرفتـه شـده، تحلیـل پوششـی  دهندیمنشان  هایبررس، اًیثان

 هاهداددر یک پژوهش داخلی دیگر با استفاده از تحلیل پوششی (. 1383)بیگدلی،  است ترمناسبکارایی از همه 
ه بـر . عـالواندگرفتهامور شـعب بانـک ملـی ایران در سناریوهای مختلفی مورد بررسی قرار  یهاادارهکارایی 

 یامالحظهتاندارد شده و نتایج حاصل نشان داد، تفاوت قابل اس هادادهایـن در سـناریوی دیگـری، مقـادیر 
. در پژوهش (2001)فاتح پور،  اسـتاندارد شده و استاندارد نشده( وجود ندارد یهادادهبین نتایج در این دو حالت )

را بـا  1378-1376 یهاسالکـارایی نظـام بـانکی در ایـران در  (2004) دیگری هادیان و عظیمی حسینی
، بعـد یریگجهینتنویسندگان در بخش  .انددادهمـورد ارزیـابی قـرار  هادادهسـتفاده از مـدل تحلیـل پوششـی ا

نند: ککشور بیان می یهابانکاز بیـان نتـایج بـه دسـت آمـده در مـورد کـارا یـا ناکـارا بـودن هـر یـک از 
بانک کشور  10)مفهوم کارایی و عدم کارایی مـورد اسـتفاده در ایـن پـژوهش نسـبی بـوده و تنهـا وضعیت 

 کـه در این بررسی به عنوان ییهابانک؛ بنابراین نباید نتیجه گرفت که دهدیمرا در مقایسه با یکدیگر نشان 
برای تحـرک بخشـی واقعـی اقتصـاد بوده و وظایف  قادر به بسترسازی مناسب واقعاً اندشدهبانک کارا معرفی 

بـه تحقیقـات  توانیمعالوه بر موارد اشاره شده  .اند (خود را در این راستا به صورت کارا جامه عمل پوشانیده
، )محرابیـان (1393(، )یوسـفی و همکـاران، 1394(، )اصغریان و همکاران، 1395)ابـراهیم نـژاد و همکـاران، 

 ( اشاره کرد.1384( و )حسین زاده لطفی و همکاران، 1385(، )پورزرنـدی و همکـاران، 1390اران، و همکـ

منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسالمی  یهابانکنسبی  یوربهره(، 1396سیدنورانی و همکاران )
سال  یهادادهبانک منتخب را با  10د . آنها تعدادادند قرارمورد ارزیابی  هادادهایران را با رویکرد تحلیل پوششی 

مورد بررسی قرار  هایخروجو  هایورودبا رویکرد تلفیقی و استفاده از روش دلفی برای انتخاب  1395و  1394
 دادند.

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در »کارشناسی ارشد خود با عنوان  نامهانیپا( در 1390سوزان دهقانپور )
شاخص را که توسط  18، ابتدا «بانک بانکها بر اساس ارائه خدمات الکترونیکی و تعیین رتبه هر  یبندرتبه

از  اهشاخصنظر گرفته و پس از تعیین وزن  در تعریف شده جمهوری اسالمی ایرانخبرگان بانک مرکزی 
ی یک ساله، طریق پرسشنامه و آمار و اطالعات جمع آوری شده معتبر و در دسترس برای یک دوره زمان

ها را بررسی و با استفاده از روش تاکسونومی عددی ها و خدمات الکترونیک بانکهای مختلف فعالیتبخش
 یهاتبهرکه بر اساس آن سه بانک پاسارگاد، ملی و پارسیان  نموده یبندرتبهبانک دولتی و غیردولتی را  13

 .رتبه در ارائه خدمات الکترونیک گردیده است نیترنییپااول تا سوم را بدست آوردند و بانک تجارت نیز حائز 
ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از  «ای با عنوان( در مقاله1387ابوالقاسم اثنی عشری و دیگران )
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و  CCRولیعصر بابل با روش  الحسنهقرض، به ارزیابی عملکرد شعب صندوق «هادادهروش تحلیل پوششی 
BCC های مردم؛ خروجی عبارت بود از حجم فعالیت و ورودی این مطالعه عبارت بود از سپرده .اندپرداخته

منابع. نتایج محاسبه کارایی حاکی از آن است که شعب بزاز، فردوس، گرائیلی، توحید و کشوری فاقد کارایی 
 است. یوربهرهسراسر جهان در راستای ارزیابی کارایی و  یهاتیفعالاز  یانمونه( 2جدول ) .اندبوده

 در صنعت بانکداری هاپژوهشمنتخب در سایر  یهایخروجورودی و  (2) شماره جدول
 مطالعه کشور هابانکتعداد  هایورود هایخروج

 آمریکا 14 ، فضاهانهیهزکارکنان،  تعداد معامالت
)شرمن، 

1985) 

تعداد معامالت، پاسخ مشتریان، رفع 
 خطاها

، فضا، اجازه، هانهیهزکارکنان، 
 هاباجه

 کانادا 35
)پارکان، 

1987) 

 تعداد معامالت
، هاحساب، تعداد هاباجهکارکنان، 

 اعتبار یهادرخواست
 ترکیه 20

)اورال، 
1990) 

 سود وام،

 درآمدهای دیگر
 ژاپن 143 کارکنان، سرمایه، وجوه مشتریان

)فاکیوما، 
1993) 

در امنیت، درآمد  یگذارهیسرما، هاوام
 غیر بهره

کارکنان، سرمایه، وجوه قابل 
 هاسپرده، یدهوام

 ایتالیا 174
)فاورو، 
1995) 

 یهایگذارهیسرما، شدهداده یهاوام
 انجام شده و بیمه

خودپردازها، کارکنان، بازار بالقوه، 
 معامالت رو در رو

 انگلیس 250
)آتهاناسوپو

لوس، 
1996) 

 ایتالیا 270 کارکنان، سرمایه درآمد غیر بهره ،هاسپرده ،هاوام
)رستی، 

1997) 

 کانادا 291 کارکنان معامالت، مخارج نگهداری
)اسچافنیت

 ،1997) 

 درآمد غیر بهره درآمد بهره، ،هاوامکل 
، هزینه کل هاسپردهبهره 

 هاسپردهکارکنان، کل 
 نیجریه 10

)آیادی، 
1998) 

 شده توسط بخشمعامالت انجام
معامالت ، ها و انتقال سرمایهسپرده

معامالت ، شده توسط بخش اعتبارانجام
 ،شده توسط بخش رسید خارجیانجام

 شده توسط هر شعبهمعامالت انجام

عملیاتی،  یهانهیهزساعت کاری، 
 مساحت شعبات،

 یونان 25
)گیوکاس، 

1990) 

میانگین درآمد خالص ماهانه، تراز 
جاری، تعادل های میانگین ماهانه حساب

انداز، های پسمتوسط ماهانه حساب
انداز، های پسمیانگین ماهانه حساب

های بانکی، شاخص میانگین ماهانه وام
 .هاو تعداد حساب وام

تعداد کارمندانی که در شعبه کار 
درصد کارمندان با مدرک ، کنندمی

میانگین تعداد ، دانشگاهی
هایی که کارمندان در یک سال

 ،شاخص برای موقعیت یکه، شعب
، بندییک شاخص برای رتبه

 عربستان 15
)الفرج، 
1993) 
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 مطالعه کشور هابانکتعداد  هایورود هایخروج

، شاخص برای مخارج ماهانه 
های شاخصی برای سایر هزینه

عملیاتی و یک شاخص برای 
 .تجهیزات اکتسابی

های حساب بررسی و ذخیره عملیات
 عملیات خودکار دستگاه، اندازپس

 ،المللیعملیات بین

 ،کارگزاریهای فعالیت

در حال باز کردن  عملیات اعتباری
 های جدیدحساب

 (،تعداد ساعات کار در ماه) کار

 ،دستگاه خودپرداز
 بلژیک 773

)تولکنس، 
1993) 

 و درآمد هاوامکلیه 
های عملیاتی هزینه بهره و هزینه

 هاسپردهو 
 انگلستان 10

)وب، 
2004) 

 و درآمد هاوامکلیه 
و  هاسپردهثابت و  یهاییدارا

 نیروی انسانی
 کانادا 5

و  اسمیلد)
 همکاران

2004) 

 ایران  مردم یهاسپرده حجم فعالیت و منابع
اثنی )

، عشری
1387) 

 یهاسپرده، الحسنهقرض یهاسپرده
اد ، تعدهاسپرده، مانده سایر یگذارهیسرما

و  الحسنهقرض یهاحساب
 یگذارهیسرما

سطح تحصیالت کارکنان، متوسط 
نیروهای شاغل،  تعدادحقوق، 

پاداش، مانده تسهیالت، مانده 
 سود، تعداد بروات ارسالی شعبه

 ایران 142
)بیگدلی، 

1384) 

 (3)جزئیات در بخش  درآمدها، هادارایی
 هایبده، هاهزینه، تعداد کارکنان

 (3بخش )جزئیات در 
 ایران 16

پژوهش 
 حاضر

 حاضر منبع: تحقیق

 پژوهش یشناسروش. 3

ها شی دادهپوش ریاضی و مبتنی بر تحلیل عملکرد با استفاده از روش تحلیل یزیربرنامهروش انجام تحقیق 
 را در داخل یک گروه از سازمان ها، مفهومی از محاسبه ارزیابی سطوح کارایی. تحلیل پوششی دادهباشدیم

 که دارای بیشترین عملکرد هستند. این شودیمانجام  که کارایی هر واحد در مقایسه با گروهی دهدیمنشان 
خطی است که هدف اصلی آن، مقایسه و سنجش کارایی تعدادی از  ریزیتکنیک مبتنی بر رویکرد برنامه

 ا و یاهها، پاالیشگاهها، مدرسهها، بیمارستانتوانند بانکمشابه است، این واحدها می واحدهای تصمیم گیرنده
مبتنی بر بازده به مقیاس  یهامدل ها ازدر این مقاله برای سنجش عملکرد بانک .های همانند باشندکارخانه
 هابانک یبندرتبه( برای محاسبه کارایی و مدل ابرکارایی برای BCC) ( و بازده به مقیاس متغیرCCRثابت )

 های ارزیابی شدهصورت گرفته است. بانک GAMS افزارنرموسط محاسبات مورد نیاز ت .استفاده شده است
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 کنند که دراستفاده می های مشابهها و خروجیفرآیند کار متجانس هستند. آنها از ورودی در این طرح از نظر
 .ادامه به تشریح آنها پرداخته می شود

 هادادهمنتخب کارایی تحلیل پوششی  یهامدل. 3-1

که  CCRتحت بررسی در این پژوهش از دو مدل  یهابانکبه طور کلی برای بدست آوردن مقدار کارایی 
، با رویکرد ورودی شودیمکه بر بازده به مقیاس متغیر تعریف  BCCمبتنی بر بازده به مقیاس ثابت و مدل 

 :شوندیم. این دو مدل به صورت زیر معرفی میکنیممحور استفاده 
 

 ورودی محور BCCمدل  ورودی محور: BCCمدل  

(22) 
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 هاتحلیل پوششی داده یبندرتبهمنتخب  یهامدل .3-2

ها کارا واحدهایی است که در این مدل یبندرتبهشده است، امکان  تأمین DEAهای از امکاناتی که در مدل
عنوان واحدهای کاراست که ابزاری  معرفی چندین واحد به DEAهای . از جمله خصوصیات مدلاندشدهاعالم 

واحدهای  یبندرتبه( مدل ابر کارایی را برای 1993طلبد. اندرسون و پیترسون )این واحدها می یبندرتبهرا جهت 
ین رتبه واحد تصمیم گیرنده، نیز مشهور است. آنها جهت تعی APمعرفی کردند. این مدل به مدل  رندهیگمیتصم

اجرا نمودند. مدل پیشنهادی  ها DMU یماندهیباقآن را از مجموعه امکان تولید خارج کردند و مدل را برای 
 بندی واحدهای تصمیم گیرنده با فرض بازده به مقیاس ثابت به صورت زیر است:آنها برای رتبه

(23) 
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 هادادهبا تحلیل پوششی  مالم کوئیست یوربهره. محاسبه نرخ 3-3

ی و خروجی مربوط به دکه بردارهای ورو خروجی باشد mورودی و  nفرض کنید واحد تحت بررسی دارای 

𝑥1به ترتیب برابر بااول  هدور = (𝑥1
1, 𝑥2

1, … , 𝑥𝑛
𝑦1و  (1 = (𝑦1

1, 𝑦2
1, … , 𝑦𝑚

1 و بردارهای ورودی  (

𝑥2و خروجی مربوط به دوره دوم به ترتیب برابر با  = (𝑥1
2, 𝑥2

2, … , 𝑥𝑛
𝑦2و  (2 =

(𝑦1
2, 𝑦2

2, … , 𝑦𝑚
2 ورودی و خروجی به ترتیب برای دوره اول برابر  یهامتیقباشند. همچنین فرض کنید  (

𝑤1با   = (𝑤1
1, 𝑤2

1, … , 𝑤𝑛
𝑝1و  (1 = (𝑝1

1, 𝑝2
1, … , 𝑝𝑚

1 و برای دوره دوم به ترتیب برابر با  (

𝑤2 = (𝑤1
2, 𝑤2

2, … , 𝑤𝑛
𝑝2و  (2 = (𝑝1

2, 𝑝2
2, … , 𝑝𝑚

2 وری خواهیم تغییرات بهرهباشند. حال می (
کل عوامل،  یوربهرهاما طبق تعاریف گذشته، . مورد بررسی قرار دهیماین واحد را در گذر از دوره اول به دوم 

یر زبه صورت  تواندیموری کل عوامل در دوره اول هبنابراین بهر. نرخ تبدیل هزینه کل به درامد کل است
 : محاسبه گردد

(24) 
𝑇𝐹𝑃1

1
=

∑ 𝑝
𝑗

1
𝑦
𝑗

1𝑚

𝑗=1

∑ 𝑤
𝑗

1
𝑥
𝑗

1𝑛

𝑗=1

 

ن توابه همین صورت، می. اده گردیده استفوری استهای  همان دوره در محاسبه کسر بهرهن از قیمتآکه در 
 :دوره دوم محاسبه نمودوری کل عوامل واحد مذکور را در بهره

(25) 
𝑇𝐹𝑃2

2
=

∑ 𝑝
𝑗

2
𝑦
𝑗

2𝑚

𝑗=1

∑ 𝑤
𝑗

2
𝑥
𝑗

2𝑛

𝑗=1

 

 وری کل عوامل را چگونه باید تعریف نمود؟هاساسی به این شکل مطرح خواهد شد که رشد بهر سؤالولی 
وامل واحد تحت بررسی در عوری کل ن بهرهآ، به صورت کسری است که صورت سؤالجواب اولیه برای این 

 :وامل در دوره اول باشدعوری کل ن بهرهج آدوم و مخردوره 
(26) 

𝑇𝐹𝑃𝐺 =
𝑇𝐹𝑃2

2

𝑇𝐹𝑃1

1
 

به عبارت دیگر  ؛ثابت کمک گرفت مبدأکه رشد و تغییر، نسبی هستند، برای محاسبه آنها باید از یک  ییاز آنجا
دوم قرار  ورهدر دبپردازیم و یا  وعوره اول به بررسی موضدوره اول قرار بگیریم و از منظر تکنولوژی دیا باید در 

سر لذا برای محاسبه ک! کنیم و نه هردو با هم هادفو از تکنولوژی دوره دوم برای محاسبه تغییرات است گرفته
 :وری کل عوامل، دو جواب خواهیم داشتهرشد بهر
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 های دوره اول:با قیمت TFPGمحاسبه  -1
(27) 

𝑇𝐹𝑃𝐺1 =
𝑇𝐹𝑃1

2

𝑇𝐹𝑃1

1
=

∑ 𝑝
𝑗

1
𝑦
𝑗

2𝑚

𝑗=1

∑ 𝑤
𝑗

1
𝑥
𝑗

2𝑛

𝑗=1

×

∑ 𝑤
𝑗

1
𝑥
𝑗

1𝑛

𝑗=1

∑ 𝑝
𝑗

1
𝑦
𝑗

1𝑚

𝑗=1

 

 های دوره دوم:با قیمت TFPGمحاسبه  -2
(28) 

𝑇𝐹𝑃𝐺2 =
𝑇𝐹𝑃2

2

𝑇𝐹𝑃2

1
=

∑ 𝑝
𝑗

2
𝑦
𝑗

2𝑚

𝑗=1

∑ 𝑤
𝑗

2
𝑥
𝑗

2𝑛

𝑗=1

×

∑ 𝑤
𝑗

2
𝑥
𝑗

1𝑛

𝑗=1

∑ 𝑝
𝑗

2
𝑦
𝑗

1𝑚

𝑗=1

 

 :با ویژگی خروجی محور برابر است با بنابراین تابع فاصله؛ مجموعه امکان تولید باشد ،Pفرض کنید مجموعه 
(29) 

𝑑(𝑥, 𝑦) = min {𝛿: (
𝑦

𝛿
) ∈ 𝑃} 

,𝑑(𝑥ادیر بردار ورودی و خروجی یک واحد تصمیم گیرنده باشند، قبه ترتیب م y و x بنابراین اگر 𝑦) مقداری ،
وانیم تحال با تعاریف فوق می. فاصله نسبی هر واحد از مرز کارا است دهنشان دهن هر و یک است، کفبین ص

گیری از تعریف تابع فاصله، را این بار با بهره مالم کوئیست یوربهرهوری موجود در شاخص هچهار کسر بهر
وری یک واحد با فاصله آن از مرز تولید، شاخص وری و رابطه میزان بهرهبا تعاریف بهره. نویسی کنیم هوبارد

  :ریف آن، به صورت زیر بازنویسی خواهند شدر تعدوری موجود و چهارکسر بهره مالم کوئیستوری بهره
(30) 

𝑇𝐹𝑃𝐺 = √𝑇𝐹𝑃𝐺1 × 𝑇𝐹𝑃𝐺2 =

(

 
 
 
 
 
∑ 𝑝

𝑗

1
𝑦
𝑗

2𝑚

𝑗=1

∑ 𝑤
𝑗

1
𝑥
𝑗

2𝑛

𝑗=1

×
∑ 𝑝

𝑗

2
𝑦
𝑗

2𝑚

𝑗=1

∑ 𝑤
𝑗

2
𝑥
𝑗

2𝑛

𝑗=1

∑ 𝑝
𝑗

2
𝑦
𝑗

1𝑚

𝑗=1

∑ 𝑤
𝑗

2
𝑥
𝑗

1𝑛

𝑗=1

×
∑ 𝑝

𝑗

1
𝑦
𝑗

1𝑚

𝑗=1

∑ 𝑤
𝑗

1
𝑥
𝑗

1𝑛

𝑗=1 )

 
 
 
 
 

1
2

= (
𝑑1(𝑋2, 𝑌2) × 𝑑

2(𝑋2, 𝑌2)

𝑑2(𝑋1, 𝑌1) × 𝑑
1(𝑋1, 𝑌1)

)
1
2 

 که در آن

𝑑1(𝑋1, 𝑌1) دوره اول است (تکنولوژی) یهامتیق بادر دوره اول و  یوربهره، میزان . 

𝑑2(𝑋2, 𝑌2) دوره دوم است (تکنولوژی) یهامتیق بادر دوره دوم و  یوربهره، میزان . 

𝑑1(𝑋2, 𝑌2) دوره اول است (تکنولوژی) یهامتیقدر دوره دوم و با  یوربهره، میزان . 

𝑑2(𝑋1, 𝑌1)  دوره دوم است (تکنولوژی) یهامتیقدر دوره اول و با  یوربهره، میزان . 

نای حال این چهار تابع فاصله، اگر بر مب. کوچکتر از یک نخواهند بود لزوماًباید دقت کرد که مقادیر توابع باال 
 پارامتریک و در یهاروشوری بر اساس هپارامتریک محاسبه گردد، شاخص رشد بهر یهاروش در توابع تولید

 یهاروشوری بر اساس همحاسبه شود، شاخص رشد بهر DEAصورتی که با تکنیک های ناپارامتری از جمله 
توان چهار می DEA یهامدلر تعریف تابع فاصله و روابط و دقت د بنابراین با کمی؛ دیآیمناپارامتری، بدست 

( به صورت 30چهار تابع فاصله توضیح داده شده در معادله ). مودنمحاسبه  DEA را با چهار مدل فاصلهتابع 
 (:2002زیر قابل محاسبه خواهند بود )دایورت، 
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 :، نمایان ساختمالم کوئیسترا در فرمول مربوط به شاخص بهره وری  عاملتوان این دو ، میهبا این دیدگا
(32) 

𝑇𝐹𝑃𝐺 = (
𝑑1(𝑋2, 𝑌2) × 𝑑

2(𝑋2, 𝑌2)

𝑑2(𝑋1, 𝑌1) × 𝑑
1(𝑋1, 𝑌1)

)

1
2

=
𝑑2(𝑋2, 𝑌2)

𝑑1(𝑋1, 𝑌1)
× (

𝑑1(𝑋1, 𝑌1) × 𝑑
1(𝑋2, 𝑌2)

𝑑2(𝑋1, 𝑌1) × 𝑑
2(𝑋2, 𝑌2)

)

1
2

 

در حقیقت، رابطه اول بیانگر تغییرات کارایی واحد مذکور در گذر از دو دوره و رابطه دوم تغییر تکنولوژی را در 
 وئیستمالم کوری هبنابراین با این تغییر شکل، توانستیم شاخص رشد بهر؛ دهدیمگذر از همین دو دوره نشان 

 .یمیرا به دو عامل تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی تجزیه نما

 FGLRوری . تجزیه دو قسمتی شاخص بهره3-3-1

 .انجام گرفت (1992) تجزیه توضیح داده شده در قسمت قبل توسط فار، گروسکوف، لینگرن و رووس در سال
بنابراین به طور ؛ معروف گشت FGLRآن به تجزیه  دآورندگانیپدبدین منظور، این تجزیه به خاطر نام 

 :را به صورت زیر اراثه داد مالم کوئیست یوربهرهشاخص  توانیمخالصه 
(33) 

𝑇𝐹𝑃𝐺 =
𝑑2(𝑋2, 𝑌2)

𝑑1(𝑋1, 𝑌1)
× (
𝑑1(𝑋1, 𝑌1) × 𝑑

1(𝑋2, 𝑌2)

𝑑2(𝑋1, 𝑌1) × 𝑑
2(𝑋2, 𝑌2)

)
1
2 = 𝐸𝐶 × 𝑇𝐶 

 که در آن
(34) 

𝐸𝐶 =
𝑑2(𝑋2, 𝑌2)

𝑑1(𝑋1, 𝑌1)
,  تغییرات کارایی

𝑇𝐶 = (
𝑑1(𝑋1, 𝑌1) × 𝑑

1(𝑋2, 𝑌2)

𝑑2(𝑋1, 𝑌1) × 𝑑
2(𝑋2, 𝑌2)

)

1
2

 تغییرات تکنولوژی,
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EC ن برای هر واحد تصمیم گیرنده، اگرآ یهاهیتجزو  مالم کوئیستمربوط به شاخص  تلذا بعد از محاسبا >

𝐸𝐶ه اشته است و هرگادافزایش کارایی  هوردواحد مذکور در بین دو  هآنگا، 1 < به عبارت  ،کاهش کارایی 1
 است.ن واحد آکل عوامل  یوربهرهی یک واحد، در رشد یان سهم کارازنشان دهنده می ECدیگر مقدار 

TC > 𝑇𝐶ه اشته است و هرگاد پیشرفت تکنولوژی هوردواحد مذکور در بین دو  هآنگا، 1 < پسرفت  1
تغییرات تکنولوژی و دانش فنی در رشد  تأثیرنشان دهنده  TCبه عبارت دیگر مقدار  تکنولوژی وجود دارد.

مالم وری در شاخص رشد بهره یکدر نهایت، مقدار بیشتر از وری کل عوامل واحد مورد بررسی است. بهره
،رشد منفی را نشان  یکدر این واحد در دو دوره متوالی است و مقدار کمتر از  TFP ، به معنای رشدکوئیست

 . دهدیم

 FGNZوری شاخص بهره. تجزیه سه قسمتی 3-3-2

یا  ییوجصرفهناشی از  هی واحدهای تصمیم گیرنددبخش مهمی از پیشرفت اقتصا هر تجربیات واقعی هموارد
فار، گروسکوف، نوریس و ژانگ، تجزیه  (1994) به همین دلیل در سال. است هدر مقیاس بود یسازنهیبه

را  FGLRتجزیه . اراثه دادند که بتواند این معیار مهم را در برگیرد مالم کوئیستوری دیگری از شاخص بهره
 :ر بگیریدنظر د

(35) 𝑇𝐹𝑃𝐺 = 𝐸𝐶 × 𝑇𝐶 

ر تجزیه دت سفیلذا کا. تسا یکارایی تکنیکی محض و کارایی قیاس مؤلفهکارایی تکنیکی قابل تجزیه به دو 
FGLRداشت:یم، لذا خواهیم یمانمذکور افراز  مؤلفهو د هرا ب ییکنیی تکاات کارر، تغیی 

(36) 𝑇𝐹𝑃𝐺 = 𝑃𝐸𝐶 × 𝑆𝐸𝐶 × 𝑇𝐶 

نشان  TCر نهایت دبیانگر تغییرات کارایی قیاسی و  SECبیانگر تغییرات کارایی محض،  PEC براین،ناب
,𝑑𝐶𝑅𝑆(𝑋حال فرض کنیم .هنده تغییرات تکنولوژی و دانش فنی استد 𝑌)  و𝑑𝑉𝑅𝑆(𝑋, 𝑌)  به ترتیب

ز، همان یات اولیه نیضهمچنین فر. ه خروجی محور در بازده به مقیاس ثابت و متغیر باشندصلتابع فا شنمای
 :دورت زیر خواهد بوصبه  FGNZاه تجزیه گباشد، آن FGLRروضات تجزیه فم

(37) 
𝑃𝐸𝐶 =

𝑑
𝑉𝑅𝑆

2
(𝑋2, 𝑌2)

𝑑
𝑉𝑅𝑆

1
(𝑋1, 𝑌1)

 تغییرات کارایی تکنیکی محض                      ,

 و
(38) 

𝑆𝐸𝐶 =
𝑑
𝑉𝑅𝑆

1
(𝑋1, 𝑌1)

𝑑
𝐶𝑅𝑆

1
(𝑋1, 𝑌1)

×
𝑑
𝐶𝑅𝑆

2
(𝑋2, 𝑌2)

𝑑
𝑉𝑅𝑆

2
(𝑋2, 𝑌2)

 تغییرات کارایی تکنیکی قیاسی          ,

 و
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(39) 
𝑇𝐶 = (

𝑑1(𝑋1, 𝑌1) × 𝑑
1(𝑋2, 𝑌2)

𝑑2(𝑋1, 𝑌1) × 𝑑
2(𝑋2, 𝑌2)

)

1
2

 تغییرات تکنولوژی,

 رن برای هر واحد تصمیم گیرنده، اگآ یهاهیتجزو  مالم کوئیستبنابراین، بعد از محاسبات مربوط به شاخص 

TEC > TECاشته است و هرگاه دوره افزایش کارایی دو در بین د، آنگاه واحد مذکور  1 < ، کاهش 1
وری کل عوامل همیزان سهم کارایی یک واحد در رشد بهر ههنددنشان  TECیگر مقدار دبه عبارت  ،کارایی

SECست. اگر ن واحد اآ > مورد نظر از نظر مقیاس و ابعاد، دارای رشد مثبت و هر گاه ، آنگاه واحد  1

SEC < که در خالل دو دوره،  دهدیم، نشان SECبه عبارت دیگر، مقدار ؛ ، دارای رشد منفی بوده است1
 أثیرتواحد مذکور در جهت نیل به ابعاد و مقیاس مطلوب، رشد مثبت یا منفی داشته است و در هر حالت، میزان 

TC نماید. اگروری آن واحد معین میتغییرات مقیاس را در رشد بهره > ، آنگاه واحد مربوطه در خالل دو 1

TC دوره پیشرفت تکنولوژی و دانش فنی داشته است و هرگاه، > ، TCبنابراین ؛ برعکس است وع، موض1
 .واحد مورد بررسی استوری کل عوامل ر رشد بهرهدانش فنی دتغییرات تکنولوژی و  تأثیربیانگر میزان 

در این واحد در  TFP ، به معنای رشدمالم کوئیست یوربهرهدر شاخص رشد  یکو در نهایت، مقدار بیشتر از 
 .دهدیم، رشد منفی را نشان یکدو دوره متوالی است و مقدار کمتر از 

 جامعه آماری و حجم نمونه .3-4

 1393 -1392بانک فعال در کشور در طول دوره مورد بررسی  16در این پژوهش یک جامعه آماری متشکل از 
 مورد مطالعه در این تحقیق شامل موارد زیر است: یهابانکمورد مطالعه قرار گرفته است. 

بانک  -6 ین،بانک کارآفر -5 بانک ایران زمین، -4 بانک اقتصاد نوین، -3 بانک دی، -2 بانک انصار، -1
بانک صنعت  -12 بانک سامان، -11بانک رسالت،  -10بانک رفاه،  -9 بانک پاسارگاد، -8 بانک ملی، -7ملت، 

 بانک توسعه صادرات. -16بانک تجارت،  -15 بانک سپه، -14 بانک سرمایه، -13 و معدن،

که بخش عظیمی  اندشدهانتخاب  یاگونهاین مقاله به  یهایخروجو  هایورودتحقیق، تمام  نهیشیپبا توجه به 
به  هایخروجو  هایورودبنابراین، ؛ تحقیق پوشش داده شوند نهیشیپمعرفی شده در  یهایخروجو  هایوروداز 

 شوند:می یبنددستهصورت زیر 
 الف( متغیرهای ورودی

 شامل موارد زیر است: هایورود. این میکنیمهای یکسان استفاده در هر دو بخش از ورودی
 تعداد کارکنان -
 اهسود پرداختی )به استثنای سود سپرده گذاران(، کارمزد پرداختی، هزینه کل، سایر هزینه: هاهزینه -
، بدهی بانک بابت پذیرش اعتباری مؤسساتو  هابانکبدهی به بانک مرکزی، بدهی به  :هایبده -

-و مشابه، سپرده اندازپس یهاسپردهدیداری،  یهاسپرده ،دارمدتاسناد اعتبارات اسنادی و بروات 

، هایبده، ذخیره مالیات، ذخایر و سایر هاسپرده، ذخیره هاسپرده، سایر دارمدت یگذارهیسرماهای 
 .سود سهام پرداختنی، ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان، اقالم در راه
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 ب( متغیرهای خروجی
اعتباری،  مؤسساتو  هابانکمرکزی، مطالبات از  یهابانکموجودی نقدی، مطالبات از  ها:دارایی -

مطالبات از دولت، تسهیالت اعطایی و مطالبات از بخش دولتی، تسهیالت اعطایی و مطالبات از 
و سایر اوراق  مشارکت، اوراق دارمدتات کاران بابت اعتبارات اسنادی و بربخش غیردولتی، بده

، سایر یسرقفلنامشهود  یهاییداراثابت مشهود،  یهاییدارا، هامشارکتو  هایگذارهیسرمامشابه، 
 ، اقالم در راههاییدارا
 هایگذارهیسرماسود تسهیالت اعطایی، فروش کاال و درآمد ارائه خدمات، سود حاصل از  درآمد: -
 .یگذارهیسرما، جمع درآمدهای بانکی و هایگذارسپردهو 

 پژوهش یهاافتهیو  هاداده. تجزیه و تحلیل 4
 بیترت( سه ورودی به 3در جدول ). میریگیمخروجی در نظر  دودر این قسمت برای هر بانک سه ورودی و 

 .میاگرفتهدر نظر  1392در سال  ، درآمدهاهاییداراخروجی به ترتیب  و دو هایبدهها و تعداد کارکنان، هزینه
مورد مطالعه در سال  یهابانک الذکرفوق یهایخروجو  هایورود( اطالعات مربوط به 4همچنین در جدول )

 آورده شده است. 1393
 1392در سال  مطالعه مورد یهابانک سه ورودی و دو خروجی مربوط به( 3) شماره جدول

 بانک
: 1ورودی 

 تعداد کارکنان
 )نفر(

 هانهیهز :2ورودی 
 )میلیون ریال(

یبده: 3ورودی 
 )میلیون ریال( ها

: 1خروجی 
)میلیون  هاییدارا

 ریال(

-رآمدهاد :2خروجی 

 )میلیون ریال(

 23715310 172896205 20775103 162874954 5115 انصار

 27641400 84015669 1434700 77238521 743 دی

 45162966 292967531 39156596 273964493 3119 اقتصاد نوین

 1962922 39656468 1815487 35111085 2349 ایران زمین

 6120169 101192763 1899530 87244441 1780 کارآفرین

 72977455 1399729579 48685660 1319602893 27940 ملت

 38661336 1257137123 61965853 1172462207 38229 ملی

 78385433 418855746 5508663 353086575 23683 پاسارگاد

 14084192 278980302 12088236 252734871 10741 رفاه

 995755 35062966 1049154 34602102 2295 رسالت

 7249000 200326000 5028000 190194000 2425 سامان

 14080000 228309000 11402000 228309000 1154 صنعت و معدن

 27485651 122595072 8192018 115842094 1419 سرمایه

 52591000 616049000 52004000 85336000 15700 سپه

 56430850 837602032 46168083 797295290 23590 تجارت

 5945342 133595314 5240378 90766936 2600 توسعه صادرات

 منبع: یافته های پژوهش حاضر



 ... بندی بانک های منتخب نیروهایوری و رتبهبررسی کارایی و بهره                                                                         98

 

 
 

( مشاهده می کنید، اطالعات مربوط به بانک های مورد مطالعه در این تحقیق 3همانطور که در جدول شماره )
 خروجی در نظر گرفتیم. دوآورده شده است. برای هر بانک سه ورودی و  1392برای سال 

 
 1393بانک های مورد مطالعه در سال  سه ورودی و دو خروجی مربوط به( 4) شماره جدول

 بانک
: تعداد 1ورودی 

 )نفر( کارکنان
هزینه  :2ورودی 

 )میلیون ریال( ها
: بدهی 3ورودی 

 )میلیون ریال( ها
: دارایی 1خروجی 

 )میلیون ریال( ها
-رآمدهاد :2خروجی 

 )میلیون ریال(

 34898671 208451242 31298399 195706097 5230 انصار

 22890789 136258674 3898379 128102584 925 دی

 62255855 340409582 58327106 321472794 3126 اقتصاد نوین

 4803028 78846356 5589243 75487288 2312 ایران زمین

 6683448 113180517 2506235 98034013 1867 کارآفرین

 70112542 1476983988 53806457 1386525680 28829 ملت

 82039482 1447505339 67075578 1355476679 37601 ملی

 113128980 515227473 8957183 427320721 29665 پاسارگاد

 16674024 351397064 16767142 326880789 10658 رفاه

 2004305 47747542 1965059 47247432 2636 رسالت

 7740000 228118000 6729000 217316000 2509 سامان

 17196000 235678000 12486000 236578000 1151 صنعت و معدن

 32533420 139384166 11685018 133981961 1379 سرمایه

 69365000 562311000 69251000 86447000 16141 سپه

 49615611 956226766 41199766 889237884 25217 تجارت

 7529984 124343093 6081941 82020532 2555 توسعه صادرات

 منبع: یافته های پژوهش حاضر

آورده  1393( برای هر یک از بانک های تحت بررسی سه ورودی و دو خروجی در سال 4در جدول شماره )
 عملکرد سالیانه بانک ها تهیه شده است.شده است. داده های واحدهای تحت بررسی از گزارش های 

 1393و  1392 های در سال BCC و CCRنرخ کارایی بانک های مورد مطالعه، با دو مدل  (5) شماره جدول

 بانک
1392 1393 

 BCCمدل  CCRمدل  BCCمدل  CCRمدل 

 740192/0 6632069/0 626577/0 562594/0 انصار

 1 1 1 1 دی

 1 956723/0 1 895484/0 نوین اقتصاد

 832072/0 691708/0 1 733631/0 ایران زمین

 1 1 1 1 کارآفرین

 1 8605201/0 1 814568/0 ملت
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 بانک
1392 1393 

 BCCمدل  CCRمدل  BCCمدل  CCRمدل 

 1 7987174/0 962361/0 721089/0 ملی

 1 1 1 1 پاسارگاد

 870641/0 7917245/0 809601/0 758045/0 رفاه

 1 761329/0 1 762452/0 رسالت

 1 9469763/0 1 898288/0 سامان

 1 1 1 1 معدن و صنعت

 1 1 920299/0 879455/0 سرمایه

 1 1 1 1 سپه

 934471/0 8171982/0 832075/0 687058/0 تجارت

 1 1 973303/0 965977/0 صادرات توسعه

 منبع: یافته های پژوهش حاضر

در جدول  1393و  1392مورد مطالعه با فرض بازده به مقیاس ثابت و متغیر در سال  یهابانکنتایج کارایی 
دی، کارآفرین، پاسارگاد، صنعت و معدن و سپه تحت مدل  یهابانک، 1392در سال  ( قابل مشاهده است.5)

CCR  ناکارا هستند. همچنین تحت مدل  هابانکبا فرض بازده به مقیاس ثابت کارا هستند و مابقیBCC 
دی، اقتصاد نوین، کارآفرین، ایران زمین، ملت، پاسارگاد، رسالت،  یهابانکو با فرض بازده به مقیاس متغیر، 

عبارت دیگر در این بخش تحت  به؛ ناکارا هستند هابانکسامان، صنعت و معدن و سپه کارا هستند و سایر 
 یهابانکتعداد  BCCهمچنین، بر اساس مدل . بانک ناکارا شدند 11بانک کارا و  5بازده به مقیاس ثابت تعداد 

در جدول  1392سال  در CCR . میانگین کارایی تحت مدل استواحد  6واحد و تعداد واحدهای ناکارا  10کارا 
( برابر 5در جدول ) 1392در سال  BCCمیانگین کارایی تحت مدل  همچنین. 854917/0( برابر است با 5)

تحت بررسی با  یهابانک( که نتایج 5با تجزیه و تحلیل جدول )، 1393همچنین در سال . 945264/0است با 
 به موارد زیر اشاره کرد: توانیمسه ورودی و دو خروجی 

دی،  یهابانکو فرض بازده به مقیاس ثابت  CCR(، تحت مدل 5با توجه به اعداد بدست آمده در جدول ) -
همچنین  ناکارا هستند. هابانککارآفرین، پاسارگاد، صنعت و معدن، سرمایه، سپه و توسعه صادرات کارا و مابقی 

، ، کارآفرین، ملت، ملی، پاسارگادنیاقتصاد نودی،  یهابانکو فرض بازده به مقیاس متغیر  BCCتحت مدل 
 صنعت و معدن، سرمایه، سپه و توسعه صادرات کارا و مابقی ناکارا هستند.رسالت، سامان، 

 .7برابر است با  (5در جدول ) CCRبر اساس مدل  1393کارا در سال  یهابانکتعداد  -
 .12برابر است با  (5در جدول ) BCCبر اساس مدل  1393کارا در سال  یهابانکتعداد  -
 .8930065/0برابر است با  (5در جدول ) CCR مدل  تحت 1393میانگین کارایی در سال  -
 .961086/0( برابر است با 5در جدول ) BCCتحت مدل  1393میانگین کارایی در سال  -
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 1393و  1392 یهامورد مطالعه سال یهابانک یبندرتبهبرای  CCRنتایج مدل ابرکارایی  (6) شماره جدول
 1392 1393 

 یبندرتبه نرخ ابرکارایی یبندرتبه نرخ ابرکارایی بانک

 16 626577/0 16 562594494/0 انصار

 2 54148/25 2 51885081/4 دی

 7 447288/1 8 895483787/0 نوین اقتصاد

 8 393701/1 13 733630695/0 ایران زمین

 10 017529/1 5 01498684/0 کارآفرین

 6 480389/1 10 814568159/0 ملت

 12 962361/0 14 72108938/0 ملی

 4 484462/2 4 298431615/1 پاسارگاد

 15 809601/0 12 758045203/0 رفاه

 1 79489/76 11 762452212/0 رسالت

 9 148602/1 7 898287866/0 سامان

 5 90004/1 3 749628107/1 معدن و صنعت

 13 920299/0 9 879454619/0 سرمایه

 3 176969/5 1 153561494/5 سپه

 14 832075/0 15 687085444/0 تجارت

 11 973303/0 6 965977198/0 صادرات توسعه

 پژوهش حاضر یهاافتهیمنبع: 

با فرض بازده به مقیاس ثابت به ترتیب  1392تحت بررسی در سال  یهابانک یبندرتبه، (6)با توجه به جدول 
 از رتبه اول تا رتبه شانزدهم به صورت زیر است:

معدن، پاسارگاد، کارآفرین، توسعه صادرات، سامان، اقتصاد نوین، سرمایه، ملت، رسالت، سپه، دی، صنعت و 
 رفاه، ایران زمین، ملی، تجارت و انصار.

دو بانک سپه و انصار به ترتیب در رده اول و آخر از حیث کارایی  دیکنیم( مالحظه 6همانطور که در جدول )
تحت بررسی با فرض بازده به مقیاس ثابت  یهابانک(، نرخ ابرکارایی 6با توجه به اطالعات جدول ) قرار دارند.

از رتبه اول تا رتبه شانزدهم  1393تحت بررسی در سال  یهابانک یبندرتبهمورد محاسبه قرار گرفته است و 
 به ترتیب به صورت زیر است:

ات، سامان، کارآفرین، توسعه صادررسالت، دی، سپه، پاسارگاد، صنعت و معدن، ملت، اقتصاد نوین، ایران زمین، 
 ملی، سرمایه، رفاه و انصار.

نیاز است که در یک دوره مشخص این بررسی انجام  یریگمیتصمیک واحد  یوربهرهآوردن  به دستبرای  اما
. میآوریم به دست 1393و  1392شانزده بانک تحت بررسی را در دوره تحقیقاتی  یوربهره مقالهشود. در این 

. نتایج میبریمبه کار  یوربهرهرا برای بررسی جزئیات نرخ  FGNZو  FGLRدر این قسمت دو روش 
 .میاآورده( 8( و )7حاصل از این دو روش در جداول )
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با استفاده از مدل دو قسمتی  1393و  1392مورد مطالعه در دوره مالی  یهابانک یوربهرهنرخ  (7) شماره جدول
FGLR 

 بانک
 تغییرات
 کارایی

𝐴 =
𝑑1(𝑋2, 𝑌2)

𝑑2(𝑋2, 𝑌2)
 

𝐵

=
𝑑1(𝑋1, 𝑌1)

𝑑2(𝑋1, 𝑌1)
 

تغییرات 
 =تکنولوژی

(𝐴 × 𝐵)
1
2 

 نرخ بهره وری

 104041/1 936551/0 935798/0 937305/0 178836/1 انصار

 600835/0 600835/0 336787/0 071903/1 1 دی

 056036/1 98844/0 997049/0 979905/0 068387/1 نوین اقتصاد

 854009/0 905768/0 9137/0 897905/0 942856/0 زمینایران 

 916339/0 916339/0 865077/0 970638/0 1 کارآفرین

 995737/0 942565/0 946123/0 93902/0 056413/1 ملت

 022539/1 923158/0 920503/0 925821/0 107654/1 ملی

 870565/0 870565/0 756501/0 001827/1 1 پاسارگاد

 965884/0 924796/0 926992/0 922605/0 044429/1 رفاه

 941691/0 94308/0 951317/0 934915/0 998527/0 رسالت

 975242/0 9251/0 899119/0 951832/0 054201/1 سامان

 032817/1 032817/1 995986/0 07101/1 1 معدن و صنعت

 002021/1 881232/0 847267/0 916558/0 137068/1 سرمایه

 968678/0 968678/0 720688/0 302001/1 1 سپه

 096941/1 922288/0 914816/0 929822/0 189369/1 تجارت

 940108/0 908123/0 916513/0 89981/0 035221/1 صادرات توسعه

 منبع: یافته های پژوهش حاضر

 به دستتحت بررسی سه معیار اصلی  یهابانک، برای هر یک از دیکنیم( مشاهده 7که در جدول ) طورهمان
معیارهایی هستند که حاصل خروجی روش  یوربهرهآمده است. تغییرات کارایی، تغییرات تکنولوژی و نرخ 

FGLR از یک بیشتر باشد، در واقع نشان دهنده  یوربهره. الزم به تکرار مجدد است که اگر نرخ باشندیم
از یک کمتر باشد رشد  یوربهرهاست و اگر نرخ  1393به سال  1392واحد مورد نظر از سال  یوربهرهرشد 

و یا رشد منفی آن را به  یوربهرهرشد مثبت  توانیم( 7حاصل شده است. بر اساس جدول ) یوربهرهمنفی 
آن را تحلیل کنیم. به عنوان نمونه در  میتوانیماجزای تغییرات کارایی و یا تغییرات تکنولوژی تجزیه کرد و 

 به صورت زیر تحلیل کرد: توانیمبانک انصار را  یوربهره(، 7جدول )
 

 یوربهره= نرخ  تغییرات کارایی × تغییرات تکنولوژی

936551/0 ×  178836/1 =104041/1 
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ن برای بانک انصار وجود دارد. ای یوربهرهبانک انصار از یک بیشتر است، لذا رشد  یوربهرهاز آنجایی که نرخ 
یم یوربهرهاما با رجوع به جزئیات ؛ ناکاراست یهابانک، جزء در حالی است که بانک انصار به لحاظ کارایی

به سال  1392بانک انصار ناشی از افزایش کارایی آن از سال  یوربهرهآن را تحلیل کرد که  طورنیا توان
غییرات )چون ت اندداشتهباالتر از یک است( واال از لحاظ تکنولوژی پسرفت است )چون تغییرات کارایی  1393

 یوربهرهرشد منفی  کهبیان کرد  طورنیا توانیمهمچنین در مورد بانک سپه  تکنولوژی کمتر از یک است(.
ورده آبانک سپه ناشی از پسرفت شدید در تغییرات تکنولوژی است. با توجه به ریز محاسبات که در این قسمت 

منفی  یوربهرهکه با  یک بانک کارا است 1393و  1392نشده است، گفتنی است که بانک سپه در هر دو سال 
 روبرو شده است.

با استفاده از مدل سه قسمتی  1393و  1392مورد مطالعه در دوره مالی  یهابانک یوربهرهنرخ  (8) شماره جدول
FGNZ 

 بانک
تغییرات کارایی 
 تکنیکی محض

تغییرات کارایی 
 تکنیکی قیاسی

𝐴

=
𝑑1(𝑋2, 𝑌2)

𝑑2(𝑋2, 𝑌2)
 

 

𝐵

=
𝑑1(𝑋1, 𝑌1)

𝑑2(𝑋1, 𝑌1)
 

تغییرات 
 =تکنولوژی

(𝐴 × 𝐵)
1
2 

نرخ 
 یوربهره

 104041/1 936551/0 935798/0 937305/0 997893/0 181325/1 انصار

 600835/0 600835/0 336787/0 071903/1 1 1 دی

 056036/1 98844/0 997049/0 979905/0 068387/1 1 نوین اقتصاد

 854009/0 905768/0 9137/0 897905/0 133142/1 832072/0 ایران زمین

 916339/0 916339/0 865077/0 970638/0 1 1 کارآفرین

 995737/0 942565/0 946123/0 93902/0 056413/1 1 ملت

 022539/1 923158/0 920503/0 925821/0 065963/1 039111/1 ملی

 870565/0 870565/0 756501/0 001827/1 1 1 پاسارگاد

 965884/0 924796/0 926992/0 922605/0 971205/0 075395/1 رفاه

 941691/0 94308/0 951317/0 934915/0 998527/0 1 رسالت

 975242/0 9251/0 899119/0 951832/0 054201/1 1 سامان

 032817/1 032817/1 995986/0 07101/1 1 1 معدن و صنعت

 002021/1 881232/0 847267/0 916558/0 046443/1 086603/1 سرمایه

 968678/0 968678/0 720688/0 302001/1 1 1 سپه

 096941/1 922288/0 914816/0 929822/0 059042/1 123061/1 تجارت

 توسعه
 صادرات

027429/1 007584/1 89981/0 916513/0 908123/0 940108/0 

 یافته های پژوهش حاضرمنبع: 

برای ما نشان داده شود، ما در این تحقیق از روش سه  هابانک یوربهرهبرای آنکه جزئیات بیشتری از نرخ 
( قابل مشاهده 8استفاده کردیم. نتایج حاصل از این روش در جدول ) FGNZموسوم به  یوربهرهقسمتی 
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( یکسان است. فقط تنها تفاوت در جزئیات 8( و )7در دو جدول ) یوربهرهاست. همانظور که شاهد هستید، نرخ 
تغییرات کارایی تکنیکی محض، ، یهاعنوانتحت  یوربهرهسه قسمت از نرخ  FGNZآن است. در روش 

. لذا همانند جدول قبل به عنوان ردیگیمتغییرات کارایی تکنیکی قیاسی و تغییرات تکنولوژی مورد بحث قرار 
 بانک انصار را به صورت زیر تحلیل کرد: یوربهره توانیمنمونه 

 یوربهره= نرخ  تغییرات کارایی تکنیکی محض × تغییرات کارایی تکنیکی قیاسی × تغییرات تکنولوژی
936551/0 ×  997893/0 ×  181325/1 =104041/1 

به سال  1392بانک انصار ناشی از افزایش کارایی تکنیکی محض آن از سال  یوربهرهکه  دهدیماین نشان 
اس جهت نیل به ابعاد و مقی( اما از تغییرات کارایی تکنیکی محض بیشتر از یک استاست )چون نرخ  1392

 پسرفت داشته است. انش فنیداز نظر میزان تغییرات تکنولوژی و مطلوب و 

 یریگجهینت. 5

 1393 -1392بانک فعال در کشور در طول دوره مورد بررسی  16در این پژوهش یک جامعه آماری متشکل از 
مورد مطالعه در این تحقیق شامل بانک انصار، بانک دی، بانک اقتصاد  یهابانکمورد مطالعه قرار گرفته است. 

ت، بانک اسارگاد، بانک رفاه، بانک رسالنوین، بانک ایران زمین، بانک کارآفرین، بانک ملت، بانک ملی، بانک پ
رخ کارایی ن سامان، بانک صنعت و معدن، بانک سرمایه، بانک سپه، بانک تجارت، بانک توسعه صادرات هستند.

را بر اساس مدل ابرکارایی در هر  هابانکپس از محاسبه کارایی،  محاسبه شدند. BCCو   CCRبا دو مدل 
کردیم. همانطور که از نتایج مشخص است، از بین دو بانک سپه و بانک  یبندرتبه 1393و  1392دو سال 

بانک سپه یک بانک کارا که دارای  1392انصار، بانک سپه از جایگاه و عملکرد بهتری برخوردار است. در سال 
است.  16بانک منتخب این پژوهش است و بانک انصار یک بانک ناکارا با جایگاه  16جایگاه اول در بین 

تعدیل جایگاه داشته است اگر چه همچنان یک بانک  1392بانک سپه نسبت به سال  1393چنین در سال هم
با رویکرد  یوربهرهنرخ ام است. همچنین،  16کارا است. اما بانک انصار همچنان یک بانک ناکارا با جایگاه 

 یوربهرهرخ سی جزئیات بیشتر از نها محاسبه شد. برای برربا استفاده از روش تحلیل پوششی داده مالم کوئیست
خص نتایج مش طور که ازآمده، دو روش تجزیه دو قسمتی و تجزیه سه قسمتی به کار برده شد. همان به دست

منفی  یورهرهببانک سپه و بانک انصار، عالرغم اینکه بانک سپه یک بانک کاراست اما از رشد است، از بین دو 
دار مثبت برخور یوربهرهینکه بانک انصار یک بانک ناکاراست اما از رشد برخوردار است. همچنین با وجود ا

 است.
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