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خصـوص در كشـورهاي در حـال توسـعه      ها، به محدود بودن منابع مالي و امكانات بانك :چكيده
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  مقدمه
گويي به نيازهاي جمعيـت در   جمعيت از يك طرف و محدوديت منابع جهت پاسخافزايش 

ها به فكر تخصيص بهينه منابع بيفتند و ايـن مهـم بـدون وجـود      حال رشد باعث شد تا انسان
ها در هر نظام اقتصادي در گرو ايجاد ارزش افـزوده   تداوم و بقاي بنگاه. سازمان مقدور نبود

مهم، تنها داشتن منابع، كافي نيست بلكه نحوه تركيب و اسـتفاده  براي دستيابي به اين . است
طي چند دهه اخير وجود تغييرات تكنولـوژيكي  . ها نيز اهميت بسزايي دارد از منابع و روش

وسيع در بخش بانكداري، تنوع نيازهـا و سـاليق مشـتريان را بـه همـراه داشـته و بـر عرصـه         
 -ها گر محدود بودن منابع مالي و امكانات بانكاز طرف دي. هاي بانكي افزوده است فعاليت

ريـزي بـراي افـزايش كـارايي و      نيـاز بـه برنامـه    -خصوص در كشورهاي در حال توسـعه   به
از آنجايي كه انجام هر كار نيازمند . ها را بيش از پيش ضروري ساخته است وري بانك بهره

شـعب بـانكي، اسـتفاده از     همين جهت براي ارزيابي عملكرد داشتن ابزاري مناسب است، به
ناپذير بوده و پژوهشگران را بر آن داشته است تـا   عنوان ابزاري دقيق اجتناب روشي علمي به

همـين   بـه . هاي كارآمد ارزيابي عملكرد سازمان باشند دنبال تدوين و معرفي روش همواره به
لكـرد شـعب   هاي مورد قبول در ارزيابي عم منظور پژوهش حاضر در نظر دارد تا به شاخص

  .در زمينه تجهيز منابع و تخصيص تسهيالت، دست يابد
با توجه به اهميت تعيين ميزان كاميابي شعب در تجهيز منابع و نيز تخصـيص تسـهيالت،   

انـد  وقوف به اين امر كه اصوالً چه شعبي در تجهيز منابع از موفقيت بيشتري برخوردار بـوده 
اند، ما را بر آن داشت تا در اين پژوهش به دهتر بوو چه شعبي در تخصيص تسهيالت، موفق

بنـابراين  . اي شـعب در تجهيـز منـابع و تخصـيص تسـهيالت بپـردازيم      محاسبه كارايي مؤلفه
هدف اصلي ايـن پـژوهش، تعيـين ميـزان كاميـابي شـعب در تجهيـز منـابع و نيـز تخصـيص           

  .ها است تسهيالت با توجه و منابع و امكانات در اختيار آن
  هاي انجام شده در داخل كشور مطالعهمروري بر 

هـاي داخلـي و    منظور استفاده از تجارب گذشته، بـه مـرور مطالعـه    در اين بخش از مطالعه به
هـا   خصوص فعاليـت بانـك   هاي اقتصادي به خارجي در خصوص ارزيابي كارايي در فعاليت

هـاي   مطالعـه  توان به تجـارب  باره چندين هدف مدنظر است كه مي در اين. شودپرداخته مي
ها از حيث متغيرهاي داده وستانده و روش تخمـين پرداختـه و از نتـايج آن در     كارايي بانك
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گيـري كـارايي   ي انـدازه   هرچند در زمينه. قسمت ارايه الگوي نهايي اين مطالعه، اشاره نمود

نـوع   منظـور شـناخت   اي انجام نشده است؛ بنابراين، بـه ها تا كنون هيچ مطالعه اي بانكمؤلفه
ي سنجش  هاي انجام شده در زمينه ها به تعدادي از مطالعه ها و نيز متغيرهاي ورودي آنمدل

  : شودكارايي كل، اشاره مي
دوره  طـي  كارآيي فني صنعت بانكـداري ايـران  برآورد  منظور به ]2[     فر عابديو      ختايي

در تابع توليد  .اندگرفته كار بهرا  1ترانسلوگروش تابع مرزي تصادفي  ،1376-1367زماني 
مورد تخمين، حجم تسهيالت اعطايي به بخش خصوصي ستانده بانـك و تعـداد كاركنـان،    

هـاي بخـش    گذاري و ساير سـپرده  الحسنه، سرمايه هاي قرض هاي ثابت، حجم سپرده دارايي
كـه كـارآيي    دادهدست آمده نشان  تايج بهن. هاي بانك هستند خصوصي همراه با زمان نهاده

  . است% 3/78و طبق مدل دو، % 8/79فني صنعت بانكداري ايران با استفاده از مدل يك 
كـارايي   ها، با استفاده از روش تحليل پوششي داده ،پژوهشدر اين      ]4[ صادقيو نادري 

. اسـت شـده   حاسـبه م 2001بانـك اسـالمي در سـال     46و  2000بانك اسالمي در سـال   41
در  2001بانـك ربـوي در سـال     64بانـك غيرربـوي و    46كارايي  پژوهشهمچنين در اين 
هاي مورد اسـتفاده در ايـن    نهاده .اند محاسبه و با يكديگر مقايسه شده  CCR جهان با روش

پژوهش كل تعهدات منهاي سود خالص، سپرده و كارمندان بوده و متغيرهاي ستانده شـامل  
هـاي غيرربـوي    ، كارايي بانكدادهيج نشان نتا. ها و سود خالص است گذاري ها، سرمايه وام

هـاي غيرربـوي كـه در شـرايط رقـابتي در كنـار        طور كلي كـارايي بانـك   بحرين و قطر و به
ه تحت نظـام بانكـداري غيرربـوي    كهايي  كنند از كارايي بانك هاي ربوي فعاليت مي بانك

 . بيشتر است ،كنند فعاليت مي) ايران، سودان و پاكستان(
هـاي   سـال  بـراي هـاي تجـاري ايـران     سنجش كارايي در بانكبه  ]3[     برهانيو      شباهنگ

هـاي ثابـت و    متغيرهاي تعداد نيروي انساني، مانده خالص دارايي. اندپرداخته 1374تا  1372
مانـده  : ها تعيين شده و متغيرهاي سـتانده عبارتنـد از   عنوان نهاده ها به ها و ستانده مانده سپرده

هـا و اعتبـارت پرداختـي، مانـده خـالص       عقود اسالمي، مانـده خـالص وام   خالص تسهيالت
بـا  . هـا ها و مانده مؤثر خدمات اعتباري اسنادي و ضمانت نامـه  گذاري ها و سرمايه مشاركت

ريـزي خطـي، كـارايي هـر      مدل برنامه 94كاربري متدولوژي غير پارامتريك و استفاده از  به
                                                 
1. Translog 
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اسـتقرايي ارتبـاط كـارايي محاسـبه      -، با روش قياسي ندنبال آ بهو  ه استبانك محاسبه شد
عنوان متغير وابسته با متغيرهاي ساختاري و مالي مستقلي مانند انـدازه، تعـداد شـعب،     شده به

ها با استفاده  هاي ثابت به كل دارايي سطح تحصيالت كاركنان، سود و زيان و نسبت دارايي
هـا در جهـت رد    نتيجه آزمـون  .شده استن اي اسپيرمن آزمو از مدل آماري همبستگي رتبه

هاي صفر و در نهايت تأييد ارتباط مثبت بين كـارايي و چهـار متغيـر مسـتقل اوليـه و       فرضيه
  . ها بوده است هاي ثابت به كل دارايي ارتباط منفي بين كارايي و نسبت دارايي

  هاي انجام شده در خارج كشور مروري بر مطالعه
هـا بـا    بيني ورشكستگي بانـك  مدلي را براي پيش DEAبا استفاده از روش  ]5[ بار و سيمس

گيـري   و انـدازه  DEAها بيـان كردنـد كـه اسـتفاده از روش      آن. ارايه نمودند CAMELنام 
 .ها باشد تواند جانشين مناسبي براي تعيين كيفيت مديريت بانك كارايي مي

گيـري كــارايي شـعب يكــي از    ازهمنظــور انـد  اي را بـه مطالعــه ]9[ گـوالني و اسـتوربك  
در ايـن مطالعـه كـه بـا اسـتفاده از      . ماهه انجام دادنـد  3دوره  6هاي بزرگ آمريكا در  بانك

نيـروي كـار مربـوط بـه     : هـاي مـدل عبارتنـد از    ها انجام شد، داده روش تحليل پوششي داده
ه سـرانه هـر   اي، فضـاي شـعبه، هزينـ    اي، نيروي كار مربوط به عمليات غيرباجه عمليات باجه

هـا، تعـداد    هـا، سـپرده   وام: هاي اين مدل عبارتنـد از  همچنين ستانده. مشتري، ميزان استخدام
  .هاي مشتريان، ميزان رضايت مشتريان حساب

شـعبه يـك بانـك تجـاري در      35منظـور ارزيـابي علمكـرد     در اين مطالعه به ]6[ پاركان
: استفاده در اين پژوهش عبارتند ازهاي مورد  نهاده. كلگري كانادا، يك سيستم طراحي شد

ها، فضاي شـعبه،   هاي تلفن ثابت، تعداد ترمينال تعداد پرسنل تمام وقت، اجاره ساالنه، هزينه
: هاي مورد استفاده در ايـن پـژوهش عبارتنـد از    همچنين ستانده. هاي بازاريابي ميزان فعاليت

هـاي مفتـوح، نـرخ     حسـاب  هاي تجاري مفتـوح، ميـزان   تعداد عمليات بانكي، تعداد حساب
  .ها خدمات ارايه شده به مشتريان، تعداد تقاضانامه وام، تعداد اصالحيه

با استفاده  "هاي كويت گيري كارايي فني بانك اندازه"اي با عنوان  در مطالعه ]10[ ليمان
از روش تابع هزينه مرزي تصادفي پرداختند كه در آن متغيـر وابسـته آن كـل هزينـه شـعب      

هـاي مـالي    هـاي ثابـت و سـرمايه    نيروي كار، دارايـي : يرهاي توضيحي مدل شاملمتغ. است



  117 ...: اي شعب بانك مسكن در تجهيز منابع و تخصيص تسهيالتبرآورد كارايي مؤلفه

 
 1999تـا   1994هـاي   بانك در خالل سال 8هاي مورد استفاده در اين پژوهش از  داده. است
نتايج اين پژوهش بيانگر ثابت بودن بـازده نسـبت بـه مقيـاس و عـدم      . آوري شده است جمع

همچنين نتايج اين پژوهش نشان . تر است هاي بزرگ انكها به ادغام و تشكيل ب تمايل بانك
هـا وجـود    ، امكان افزايش كارايي بـراي سـاير بانـك   GBو  NBKهاي  جز بانك دهد، به مي
عنـوان   هـا بـه   سـازي آن  هـا و خصوصـي   برآن آموزش كاركنان و مديران بانـك  عالوه. دارد

  .ها ارايه شده است راهكارهايي براي افزايش كارايي بانك

  شناسي پژوهش روش
بـراي ســنجش كـارايي از روش تحليــل    1978نخسـتين بـار چــارنز، كـوپر و رودز در ســال    

، با فرض بازدهي ثابت نسبت به مقياس استفاده نمودند كه بـه مـدل   )DEA(ها پوششي داده
CCR كـه   افتـد؛ يعنـي زمـاني   كه اين وضعيت اغلـب در بلندمـدت اتفـاق مـي    . مشهور است

دليل ناقص  واقعي پيرامون ما به اما در دنياي. نمايندر وضعيت بهينه عمل ميها دتمامي بنگاه
بودن رقابت، قوانين دولتي، محدوديت مالي و غيـره، دسترسـي بـه مقيـاس بهينـه تـا حـدي        

ها را با فـرض  همين دليل بانكر، چارنز و كوپر مدل تحليل پوششي داده به. نمايدناممكن مي
اس ارايه نمودند كه محدوديت مـدل قبلـي يعنـي فـرض بـازدهي      بازدهي متغير نسبت به مقي

در اين پـژوهش  . مشهور است) BCC(ثابت نسبت به مقياس در آن وجود نداشت و به مدل 
  . اي شعب استفاده شده استنيز از اين مدل براي برآورد كارايي مؤلفه

  s.t.
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  هاي مرجـع بـراي شـعب ناكـارا و    وزن مجموعه  λ ام، iميزان كارايي شعبه  θ كه در آن
X,Y هاي شعب وها و نهادهماتريس ستادهiY , iXهـاي شـعبه   ها و نهـاده ماتريس ستادهi  ام
  . است

اسـتفاده شـده    1مدل ابركاراييبندي شعب بانك مسكن از  منظور رتبه در اين پژوهش به
اين روش براي نخستين بار توسط اندرسون و پترسون ارايه شد كه هـدف اصـلي آن   . است

هاي موجود توان بين بنگاهها است كه در آن ميبندي بنگاه فراهم نمودن سيستمي براي رتبه
مقـادير كـارايي   تواننـد  هـا مـي  حالـت، بنگـاه  در ايـن . بر روي نقاط مرزي، تمـايز قائـل شـد   

اصالح شـده بـراي    DEAدر اين حالت از مدل . داشته باشند) درصد100(تر از يك  بزرگ
ها براي محاسبه كارايي هيچ محدوديتي در شود كه در آن بنگاهمحاسبه كارايي استفاده مي
ريـزي  بنـابراين در مـدل برنامـه   . رو نـدارد عنوان يك مبنـا، پـيش   خصوص قرار دادن خود به

عنوان بخشي از مـرز مبنـا در    شود خود بنگاه بهامين بنگاه طراحي و حل مي iبراي  خطي كه
كامالً كارا بوده باشد،  DEAشود و چنانچه اين بنگاه در مدل استاندارد اوليه نظر گرفته نمي

اما با توجه به رويكردهـاي متفـاوتي كـه    . در مدل فعلي كارايي بيشتر از يك خواهد داشت
بـراي محاسـبه كـارايي    ) هاي ستاده محورهاي نهاده محور و مدلمدل(مدل در انتخاب نوع 

اي وجود دارد، براي انتخاب نوع مدل مورد استفاده نخست بايد به اين پرسش، پاسـخ  مؤلفه
ها كنترل بيشتري دارند يـا  هاي اقتصادي مورد مطالعه، مديران بر روي نهادهداد كه در بنگاه
ها داشته در يك بنگاه اقتصادي مدير بنگاه كنترل بيشتري بر نهادهها؟ چنانچه بر روي ستاده
هاي ها داشته باشد، مدلكه كنترل بيشتري بر ستاده هاي نهاده محور و در صورتيباشد، مدل

هر چند در بسياري از مـوارد نيـز انتخـاب نـوع روشـي تـأثير       . شوندستاده محور استفاده مي
به موارد گفته شده، نوع مدل استفاده  با توجه]. 7[ ه داردكمي بر مقادير كارايي محاسبه شد

  . شده در اين پژوهش مدل نهاده محور است
تـرين  يكـي از كليـدي   DEAهـاي مـورد اسـتفاده در روش    پذيري مدلهر چند انعطاف

گونه اطالعـاتي در خصـوص ضـرايب     كه هيچ ها است و اين ويژگي، زماني خصوصيات آن
پذيري كامـل   اي از موارد، اين انعطافاند سودمند باشد، اما در پارهتودر دسترس نباشد، مي

دهد تا بـراي رسـيدن بـه    ها اجازه ميشايد نتايج نامطلوبي را در پي داشته باشد؛ زيرا به بنگاه
                                                 
1. Super Efficiency  
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بـه داليـل زيـر، در نظـر گـرفتن      . كارايي باالتر، اين ضرايب را بسيار بزرگ در نظر بگيرنـد 

  : ، مفيد واقع شودDEAهاي ند براي محاسبه كارايي در مدلتواهاي وزني مي محدوديت
هاي اقتصادي، مديران اغلب ترجيحـاتي در خصـوص اهميـت نسـبي هـر      در بنگاه  - 1

هاي وزني در مدل لحـاظ  ي محدوديت وسيله توانند بهيك از عوامل دارند كه مي
  . شوند

ها را بنـگاههاي وزني، كارايي هاي فاقد محدوديتهاي كوچك، مدلبراي نمونه  - 2
 . ها كارا هستنددهند و در برخي موارد تمامي بنگاهبيـش از حد نشان مي

توان هاي اقتصادي مياما با داشتن اطالعات اضافي در خصوص ترجيحات مديران بنگاه
 هايهايي كه براي القاء محدوديت رهيافت. ضميمه نمود DEAهاي اين اطالعات را به مدل

  ]: 8[شود، عبارتند از وزني استفاده مي
   AR(II) , AR(I)هاي وزني مستقيم محدوديت  - 1
هـاي   و نسـبت )  Cone – Rotioروش (ستاده مشاهده شـده   -تعديل سطوح نهاده   - 2

 )Ordinal Relations(ترتيبي 
 . هاها و ستادههاي وزني منعطف براي نهادهمحدوديت  - 3

ل مـورد اسـتفاده از روش   هـاي وزنـي بـه مـد    منظور القـاء محـدوديت   در اين پژوهش به
AR(I) شودطورعمده با دو منظور استفاده مي اين روش به. استفاده نموديم :  
  محصوالت/ هاهاي نسبي براي نهادهالحاق اولويت )الف
  محصوالت / هاالحاق اطالعات قيمتي يا ارزشي نهاده )ب

همچنين . ه استهاي نسبي عوامل استفاده شددر اين روش حدود باال و پايين براي وزن
ــه هــاي مــورد اســتفاده در مــدل از فــن تحليــل   منظــور اســتخراج وزن هــر يــك از ســتاده  ب

صـورت   ها بـه  هاي گفته شده، اهميت نسبي آنمراتبي استفاده شده و با استخراج وزن سلسله
تـوان بـا زبـان رياضـي     را مـي  ARيـك مـدل   . حدود باال و پايين در مـدل گنجانـده شـدند   

  : يش دادصورت زير نما به
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  تجزيه و تحليل نتايج
، )DEA(ها تحليل فراگيردادهاين پژوهش در صدد است تا با استفاده از روش ناپارامتريك 

ــابع و مصــ ميــزان كــارايي مؤلفــه . ارف محاســبه و تحليــل نمايــداي شــعب را در تجهيــز من
تواند شـعب كـارا و ناكـارا در    هاي مختلف ميهاي ارايه شده در خصوص نتايج مدل تحليل
ي الزم جهـت ارايـه    ي تجهيز منابع و تخصيص تسـهيالت را مشـخص نمـوده و زمينـه     زمينه
 . يكرد فعاليتي شعب را با تأكيد بر تجهيز منابع يا تخصيص تسهيالت، فراهم آوردرو
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هـاي بـانكي برشـمرد كـه      توان در ارزيابي فعاليـت طور كلي دو ديدگاه مختلف را مي به

هـا نقـش    هـا داللـت دارد و ديـدگاه دوم بـراي بانـك      اي بانكها بر نقش واسطه يكي از آن
هاي مختلـف، اقـدام بـه ارايـه      ها با استفاده از نهاده ت كه بانكتوليدي قائل بوده و معتقد اس

هـا   نمايند كه در ايـن پـژوهش از تعريـف توليـدي بانـك     هاي متنوعي مي خدمات و فعاليت
ضـاي داخلـي و پيرامـوني خـود،     استفاده شده است و بر اين اساس هـر شـعبه بـا توجـه بـه ف     

هـا در  كنند كه اين ستادهمختلفي را توليد ميهاي كار گرفته و ستاده هاي مختلفي را به نهاده
  . انددو بخش مجزا در قالب تجهيز منابع و تخصيص تسهيالت در نظر گرفته شده

 )تجهيز منابع(ها آوري سپرده تجهيز و جمع -الف 
ي وجـوهي اسـت كـه توسـط اشـخاص حقيقـي و        ها شامل كليـه آوري سپردهتجهيز و جمع

هـاي مربـوط بـه    ستاده. گيرندتلف در اختيار شعب قرار ميهاي مخصورت سپرده حقوقي به
انـداز مسـكن جوانـان،    انـداز مسـكن، پـس   هاي صندوق پس حساب: تجهيز منابع عبارتند از

هـاي   انداز مسـكن ويـژه كاركنـان دولـت، حسـاب     الحسنه عادي و ويژه، صندوق پسقرض
ت عادي و ويژه و سـاير  مد گذاري تسهيالت مسكن، كوتاهجاري، بلندمدت، سپرده سرمايه

  .هاسپرده

 )مصارف(ص منابع و اعطاي تسهيالت تخصي -ب
هاي هر شعبه را تشـكيل   شامل تخصيص منابع و اعطاي تسهيالت كه بخش مهمي از فعاليت

مشاركت مدني، فروش اقساطي، اجـاره بـه شـرط تمليـك، جعالـه و      : دهد كه عبارتند ازمي
  . ساير عقود

  : اندبندي شده ها به سه گروه به شرح زير طبقهنهادههمچنين در اين پژوهش 
هـا، كـارمزد   استهالك ، سود پرداختي به انواع سپرده(هاي اداري وعملياتي هزينه  - 1

  ؛)پرداختي و غيره
   ؛هاي پرسنليهزينه  - 2
  .هاي منقول و غير منقول است ها شامل مجموع دارايي دارايي  - 3
هاي وزني، الزم است تـا  به روش محدوديت هاي تعيين كاراييمنظور استفاده از مدل به

تـرين  مراتبـي يكـي از جـامع    فـن تحليـل سلسـله   . هـا بپـردازيم  به محاسبه وزن هر يك ستاده
گيري با معيارهاي چندگانه است و مقايسـات زوجـي،   هاي طراحي شده براي تصميمسيستم
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توان سـازگاري  ر آن ميب نمايد و عالوهبندي آلترناتيوها را تسهيل ميامكان قضاوت در رتبه
نظرهاي كارشناسي را نيز محاسبه و در صورت ناسازگار بودن نظرهاي ارايه شده نسـبت بـه   

بنـدي   همين جهت در پژوهش حاضـر از ايـن روش بـراي رتبـه     ها اقدام نمود، به تصحيح آن
  . ها استفاده شده استستاده

  ز منابعاي شعب بانك مسكن در تجهيمحاسبه كارايي مؤلفه: مدل اول
هاي مختلف براي محاسبه كارايي فني و كارايي مديريتي شعب در تجهيز منابع، تنها سپرده 
هـاي  هـا، هزينـه  ها نيز شـامل ميـانگين ماهانـه هزينـه    عنوان ستاده استفاده شده است و نهاده به

است كه ميـانگين كـارايي ايـن چهـار دوره      1385پرسنلي و دارايي در فصول مختلف سال 
همچنين مدل مـورد اسـتفاده مـدل    . صورت جداول زير منعكس شده است مختلف به زماني

افـزار   نـرم . هاسـت هاي وزني براي هـر يـك از سـتاده   ابركارايي با در نظر گرفتن محدوديت
  .است EMSافزار مورد استفاده جهت تعيين كارايي، نرم

و توسـط   هـاي زيـر طراحـي    هـا جـدول  منظور تعيـين درجـه اهميـت هـر يـك سـپرده       به
هـاي تكميـل   پس از مورد اطالعـات پرسشـنامه  . كارشناسان بانك مسكن تكميل شده است

و تعييـت درجـه سـازگاري نظرهـاي ارايـه شـده توسـط         Expert choiceافـزار   شده در نرم
  :صورت جدول زير استخراج شده است كارشناسان، دامنه تغييرات هر يك از منابع به

  
  ها ن تخصيصي به تفكيك سپردهحداقل و حداكثر وز. 1جدول  

  

  ها عنوان سپرده حداقل وزن حداكثر وزن
  انداز مسكن صندوق پس 049/0 37/0

  ها ساير سپرده 029/0 042/0
  انداز مسكن جوانانپس 09/0 187/0
  الحسنه عادي و ويژهقرض 043/0 165/0
  انداز مسكن كاركنان دولتصندوق پس 022/0 053/0
  هاي جاري حساب 058/0 294/0
  بلندمدت 038/0 11/0

  گذاري تسهيالت مسكن سپرده سرمايه 034/0 242/0
  مدت عادي و ويژهكوتاه 067/0 132/0
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شـود؛ وزن تمـامي   هاي نسبي منابع استفاده مـي  از وزن AR(I)با توجه به آنكه در روش 
مقـادير كـارايي    با توجـه بـه  . ها محاسبه و استفاده شده است منابع نسبت به وزن ساير سپرده

دست آمده مبتني بر تجهيز منابع، فراواني توزيع كارايي شعب را بـه شـرح    فني و مديريتي به
  . دست آمده است به 2جدول 

  دست آمده مبتني بر تجهيز منابع توزيع فراواني كارايي فني به .2جدول 
 كارايي فراواني درصد درصد تجمعي

3/0 3/0 3 )5/0-0[ 

5/4 2/4 39 )1/0-05/0[ 

9/14 4/10 97 )15/0-1/0[ 

38 1/23 216 )15/0-1/0[ 

6/54 6/16 155 )2/0-15/0[ 

3/64 7/9 91 )25/0-2/0[ 

4/70 1/6 57 )3/0-25/0[ 

2/76 8/5 54 )35/0-3/0[ 

1/80 9/3 36 )4/0-35/0[ 

2/84 1/4 38 )45/0-4/0[ 

9/87 7/3 35 )55/0-45/0[ 

4/90 5/2 23 )6/0-55/0[ 

2/92 8/1 17 )65/0-6/0[ 

5/93 3/1 12 )7/0-65/0[ 

8/93 3/0 3 )75/0-7/0[ 

5/94 7/0 7 )8/0-75/0[ 

9/94 3/0 3 )85/0-8/0[ 

3/95 4/0 4 )9/0-85/0[ 

5/95 2/0 2 )95/0-9/0[ 

9/95 4/0 4 )1-95/0[ 

 )فراكارا(بيشتر از يك  38 1/4 100

 مجموع 934 100  
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درصد شـعب   6/29؛ 25/0درصد شعب كارايي كمتر از  6/54شود، چنانكه مالحظه مي
 3درصـد؛   75/0تـا   50/0درصـد شـعب بـين     6/9دارنـد؛ كـارايي   50/0تا  25/0كارايي بين 

بـدين  . درصـد شـعب بـيش از يـك اسـت      1/4تا يـك و در نهايـت    75/0درصد شعب بين 
و بـراي بـيش از    5/0درصد شـعب كمتـر از    85شود، كارايي نزديك به  ترتيب مالحظه مي

 75/0درصـد شـعب كـارايي بـاالي      1/7اسـت و تنهـا    25/0نيمي از شعب، كارايي كمتر از 
  . دارند

  اي شعب بانك مسكن در بخش مصارف محاسبه كارايي مؤلفه: مدل دوم
در اين مرحله تنها ستاده مورد استفاده شامل ميانگين ماهانـه تسـهيالت اعطـايي مختلـف در     

هـاي  هـا، هزينـه  ها نيز شامل ميـانگين ماهانـه هزينـه   و نهاده 1385اهه سال مقاطع زماني سه م
همچنـين مـدل مـورد اسـتفاده     . هاي شعب در مقاطع زماني گفته شده استپرسنلي و دارايي

 .ها استشامل مدل ابركارايي با در نظرگرفتن محدوديت وزني براي هر يك از ستاده
 Expertافـزار هاي تكميل شده به نرمپرسشنامهدر اين مرحله نيز پس از ورود اطالعات 

choice   و تعيين ميزان سازگاري هر يك از نظرها، دامنه تغييرات وزن هر يك از تسـهيالت
  : صورت جدول زير محاسبه شده است به

  
  حداقل و حداكثر وزن تخصيصي به تفكيك تسهيالت. 3جدول 

  
هـاي نسـبي    وزن AR(I)هاي نسبي تسـهيالت در روش   همچنين با عنايت به كاربرد وزن

  . ي تسهيالت نسبت به تسهيالت مشاركت مدني محاسبه و در مدل لحاظ شده است همه

  ها عنوان سپرده حداقل وزن حداكثر وزن
  فروش اقساطي 072/0 283/0
  مشاركت مدني 284/0 552/0
  ساير عقود 045/0 381/0
  اجاره به شرط تمليك 043/0 197/0
  جعاله 083/0 14/0
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  دست آمده مبتني بر تخصيص تسهيالت توزيع فراواني كارايي فني به.4جدول 

  

 كارايي فراواني درصد فراواني تجمعي درصد

9/1 9/1 18 )5/0-0[ 

1/19 1/17 160 )1/0-05/0[ 

2/50 2/31 291 )15/0-1/0[ 

66 7/15 147 )15/0-1/0[ 

6/74 7/8 81 )2/0-15/0[ 

4/79 8/4 45 )25/0-2/0[ 

3/83 9/3 36 )3/0-25/0[ 

5/86 2/3 30 )35/0-3/0[ 

3/88 8/1 17 )4/0-35/0[ 

5/90 1/2 20 )45/0-4/0[ 

5/92 2 19 )55/0-45/0[ 

4/93 9/0 8 )6/0-55/0[ 

1/94 7/0 7 )65/0-6/0[ 

8/94 6/0 6 )7/0-65/0[ 

1/95 3/0 3 )75/0-7/0[ 

5/95 4/0 4 )8/0-75/0[ 

7/95 2/0 2 )85/0-8/0[ 

9/95 2/0 2 )9/0-85/0[ 

3/96 3/0 3 )95/0-9/0[ 

5/96 2/0 2 )1-95/0[ 

 )فرا كارا(بيشتر از  33 5/3 100

 مجموع 934 100  
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فراوانـي  بـا   25/0شود، شعب داراي كارايي كمتـر از  چنانكه در جدول باال، مالحظه مي
پس از آن شـعب داراي كـارايي بـين    . درصد، مد توزيع فراواني را تشكيل داده است 6/74

درصـد   90عبـارت ديگـر    بـه . درصد در رده بعدي قرار دارند 9/15با فراواني  50/0تا  25/0
 6/4(مانـده نيـز نزديـك بـه نيمـي از آن       درصـد بـاقي  10و از  50/0شعب كـارايي كمتـر از   

درصد از شعب يعني  5/3همچنين كارايي فني تنها . دارند 75/0تا  50/0كارايي بين ) درصد
  . باالتر از يك است 934شعبه از  33

  گيري خالصه و نتيجه
دهد، كـارايي  اي شعب در بخش تجهيز منابع در مطالعه نشان ميمحاسبه كارايي مؤلفهنتايج 
و براي بيش از نيمي از شـعب،   5/0درصد شعب در تجهيز منابع كمتر از  85زديك به فني ن

  . دارند 75/0درصد شعب كارايي باالي  1/7است و تنها  25/0كارايي كمتر از 
) تخصـيص تسـهيالت  (اي شـعب در بخـش مصـارف    بر آن محاسبه كارايي مؤلفه عالوه

در بخش مصـارف دارنـد    50/0ر از درصد شعب كارايي كمت 90بيانگر آن است كه حدود 
 75/0تـا   50/0كارايي بـين  ) درصد 6/4(مانده نيز نزديك به نيمي از آن  درصد باقي10و از 
در تخصـيص   934شـعبه از   33درصـد از شـعب يعنـي     5/3همچنين كارايي فني تنها . دارند

  .تسهيالت باالتر از يك است
اييني در تجهيـز منـابع و تخصـيص    دهـد، بيشـتر شـعب از كـارايي فنـي پـ      نتايج نشان مي

همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد، برخي از شعب فقط در تجهيـز  . تسهيالت برخوردارند
اين در حالي است كه بـدون  . اندها نيز فقط در بخش مصارف كارا بوده منابع و برخي از آن

بخش تجهيز  كارايي شعب در(اي شعب و فقط با محاسبه كارايي كل محاسبه كارايي مؤلفه
  . توان به اين مهم دست يافتنمي) منابع، تخصيص تسهيالت و ارايه خدمات
اي برخـي از  شود، علل پـايين بـودن كـارايي مؤلفـه    با توجه به نتايج پژوهش پيشنهاد مي

بـا شناسـايي ايـن عوامـل     . شناسـي شـود  شعب در اعطاي تسهيالت و نيز جذب منابع، آسيب
الت، تخصــص، تجربــه و همچنــين عب نظيــر ســطح تحصــيهــاي مــديريتي شــنظيــر مؤلفــه(

توان مي... يافتگي مكاني و هاي اقتصاد فضا نظير مكان جغرافيايي شعب، درجه توسعه مؤلفه
  .اي بين شعب كارا و ناكارا را با بهبود كارايي مديريتي ارتقاء بخشيدشكاف كارايي مؤلفه
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تسـهيالت و نيـز شـعب كـارا در جـذب      همچنين با توجه به شناسايي شعب كارا در اعطاي 

و كار بانـك مسـكن را بـا تمركـز بـر بخشـي از بـازار را         هاي كسبتوان استراتژيمنابع مي
  .طراحي و عملياتي نمود

  منابع 
 ،)M.A.D.Mرويكـرد  (گيـري كـاربردي    تصـميم ). 1381( علي زاده جبر عادل،آذر  .1

  .نشر نگاه دانش
تخمـين كـارايي فنـي صـنعت بانكـداري در      ). 1379(    پژمـان   فـر  عابدي، محمود ختايي .2

  .6 ؛فصلنامه پژوهش هاي اقتصادي ايران، ايران
هـاي تجـاري ايـران و     سنجش كارايي در بانـك ). 1377(     برهاني حميد، اضر شباهنگ .3

 .38 و 37؛ اقتصاد و مديريت. ارتباط آن با ابعاد سازماني و مالي

بررسي كـارايي بانكـداري بـدون ربـا در     ). 1382( حسين      صادقي، محمود  جرنادري ك .4
هـاي ربـوي در جهـان بـا      هاي غيرربـوي بـا بانـك    بانك ي كشورهاي مختلف و مقايسه

  . 10و  9؛ هاي اقتصادي مدرس پژوهش، ها استفاده از روش تحليل پوششي داده
5. Barr Richard S, Thomas F Siems (1994). Predicting bank failure using 

DEA to quantify management quality, Financial Industry Studies 
Working Paper; 1-94, Federal Reserve bank of Dallas. 

6. Parkan Cliek (1998). Measuring the Efficiency of Service Operation, an 
Application to Bank Branches, Engineering cost and production 
Economics; 12: 237-247. 

7. Coelli T.J, D.S Prasada Rao, C.J O'Donnell, G.E. Battese (2005). An 
Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, Second Edition. 

8. Cooper W.W, L.M Seiford, K Tone (2007). Data Envelopment Analysis, 
Second Edition. 

9. Golany Storbeck (1999). A Data Envelopment Analysis of the 
Operational Efficiency of Bank Branches, interfacts; 29(3): 14-26. 



  1390بهار و تابستان ، 6، شماره 3، دوره مديريت صنعتي  128

10. Imed Liman (2000). Measuring Technical Efficiency of Kuwaiti Banks, 
Arab Planning Institute, Kuwait. 

 


