
هاي پنجره ايکارایی شعب بانک سپه ایران با استفاده ازروش تجزیه و تحلیل پوششی داده
بانک سپه شهر مشهد)3(مطالعه موردي: شعب درجه 

1دکترحامد ژیانی رضائی

2دکتر سیاوش گلزاریان پور

3مجید ماهیان

چکیده
ارزیابی رو،اینهستند. ازکشورهرپیشرفتودر توسعهاثرگذارهاي مهمبخشازها،بانککهآنجااز

باشد. ها میهاي ارزیابی متداول روش پوششی داده. از روشاستاي برخوردارویژهاهمیتازهابانکعملکرد
طور گیري بهتصمیمبا توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده تا کنون بیشتر به ارزیابی کارایی واحدهاي

ردیابی زمان گیري را در طولتصمیمواحدهايعملکردتحقیق بر آن است تااینت،قطعی پرداخته شده اسم
ايها پنجرهاز روش تجزیه و تحلیل پوششی دادهطی زمان درکاراییتغییراتتحلیلوتجزیهبه منظور.کند

استفاده شده است. )NDRS(تحت فرض بازده غیر کاهشی نسبت به مقیاس مبتنی بر مدل ورودي گرا
هاي بانک سپه در شهر مشهد طی سال3با استفاده از این تحقیق، کارآمدترین و ناکاراترین شعب درجه 

ها، و خروجیشدهجذبهايسپردهکلیهکارکنان و حجمهايهزینههاوروديشوند.میشناسایی92تا 87
اي،هاي پنجرهباشند. براساس نتایج تحلیل پوششی دادهشعب میناخالصسوداعطایی و میزانتسهیالت

صد از در70اند.پنجره، میانگین کارایی یک داشته4بانک سپه شهر مشهد در 3شعبه درجه 39شعبه از 6
78/0سال 6طی داشته و میانگین کارایی شان72/0بانک سپه در شهر مشهد کارایی باالي 3شعب درجه 

اند و میانگین داشته80/0درصد از این شعب کارایی باالي 70بوده است و طبق محاسبات انجام شده 
بوده است.87/0پنجره 4کارایی آنها در 

.اي، بانک سپهها، تحلیل پنجرهکارایی، تجزیه و تحلیل پوششی دادهکلمات کلیدي:
JEL:D61,G14,G21طبقه بندي 

واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسالمی ایران،عضو هیات علمی1
بانکداري ایرانآموزشموسسه عالی،عضو هیات علمی2
بانکداريمدیریت کارشناس ارشد 3
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مقدمه
اقتصاد بسیار حائز که در علماستمحدود از مسائلیامکاناتومنابعبهینهتخصیص
آنتبعبهوتولیدعواملجملهاز،هازمینهتمامدرکمیابیواین محدودیت.اهمیت است

بانتیجهحداکثربهیافتندستبهاست. تمایل انسانکامالً محسوسخدماتوکاالها
ارائهوکاراییباالتر شود. افزایش1کاراییبهمنجرد توانمیعوامل موجود،وامکاناتکمترین

افزایش سطحوبیشتراقتصاديشدربهتواندمیموجوداز منابعبهینهاستفادهبرايراهکار
تریناز مهمیکیعنوانبههابانکجهان،سراسردر،دیگرسوییاز.کندکمکرفاه جامعه

بسیارنقشدلیلکنند. بهمیایفارااساسینقش،پیشرفت کشورهاودر رشدموثرعوامل
ازبانک3)وري(بهره2عملکرداقتصادي، بررسیهايفعالیتاکثردرهابانکاساسیومهم

است. برخودارايویژهجایگاه
دانش نظرانصاحبکهاستیافتهاهمیتحدآنتاسازماندرعملکردارزیابیموضوع

(آرمسترانگ، کردمدیریتتواننمینمود،گیرياندازهنتوانکهمعتقدند: آنچه رامدیریت
وگیرياندازهبهنیازخودشعبامورادارهوریزيبرنامهبرايهابانکمدیرانامروزه).2006
وضعفنقاطازوکردهیکدیگر مقایسهباراخودبتوانند شعبتادارندشعبعملکردارزیابی

از نظر ساختاريکهدولتیهايبانکخصوصها، بهبانکشوند. بنابراین،آگاهآنانقوت
یکحتیيارتقااست،آنانعهدهنیز بردولتوجوهگردشمسئولیتبعضاًوهستندحجیم
همومردمبهرسانیامر خدماتبهتوجهیشایانبهبود آنها، کمکهايدر برنامهدرصد

نماید.میبانکمدیریت
تأسیسوکشورسراسردرهابانکگستردگی شعببهبا توجهوفعلیشرایطدر

بسیاروضعیت،ایراندرهابانکسازيخصوصینهایتدرجدید واعتباريومؤسسات مالی
بهاست؛ساز نمودهسرنوشتوگستردهبسیاررادامنه رقابتکهاستآمدهوجودبهنوینی
این درتوانندنمیناکارآمدبدنهاحتماالًوموجودهايربا ساختاسابقه،باهايکه بانکشکلی
هايفعالیتکاراییازهابانکازیکهراستالزماین منظورنمایند. بهرقابتمیدان،

1 Efficiency
2 Performance
3 Productivity
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شناساییوبررسیراناکارایی شعب خودوکاراییعللوباشنداطالع داشتهخوداقتصادي
.نمایند

ارزیابیشده،ارائهخدماتزیادو تنوعهابانکفعالیتبودنخدماتیدلیلبهاز طرفی
هايروشازاستفادهوبیشترنیازمند دقتکهداردخاصیهايروشومشکالتآنهاعملکرد
).1389باشد(رجبی،میترمناسب

بهتوجهباسازمانیسنتی عملکردمعیارهايکهدادندنشان،)1987(جانسونوکاپالن
معیارهايکهکردنداظهارآنان.هستندشدنمنسوخحالدر،جدیدهايسازمانسریعرشد

کنترلسیستمکنندهو منعکسانقالب صنعتی داشتهدرریشه،سازمانیعملکردسنتی
بیانآنانو همچنیناندشدهایجادجدیدجوامعدرکهاستهاییسازمانوبازارهابراي

مدیریتوريبهرهکاهشعملکرد، موجبسنجشسنتیابزارهايازاستفادهکهاندداشته
زمان زیادي از وقت مدیران را آنهامربوط بهاطالعاتپردازشوآوريعجمزیراشده است؛

).1987(کاپالن و جانسون، به خود اختصاص داده است
به یک روش متداول براي سنجش کارایی در صنعت 1هااکنون تحلیل پوششی داده

، از روش تجزیه و سنجش کارایی شعب،تحقیقاین بانکداري تبدیل شده است. اما نوآوري 
باشد. این نوع بررسی، می3مبتنی بر مدل ورودي گرا2ايپنجرههايپوشش دادهتحلیل 

بندي ارایی آن شعبه رتبهروند زمانی کارایی را نیز نشان داده و هر شعبه را از لحاظ ک
اجازه تجزیه و تحلیل روند کارایی ،ايتحلیل پنجرهتجزیه و نماید. نتایج بدست آمده از می

طور پی در پی و با عرض به4، کارایی فنینماید. با این روشپذیر میشعبه را نیز امکان
هاي تابلویی سه سال در نظر گرفته شده با استفاده از داده،اي که در این تحقیقپنجره

وردن کارایی فنی آگیرد. ایده اصلی این کار، بدست شعب، مورد تجزیه و تحلیل قرا می
مدت آن از یک پنجره به پنجره دیگر و همچنین مقایسه شعبه و مشاهده تکامل کوتاه

باشد.کارایی این شعبه با شعب دیگر می

1 Data Envelopment Analysis DEA
2 Window Analysis
3 Input-Oriented
4 Technical Efficiency



95فصلنامه مطالعات مالی و بانکداري اسالمی، سال دوم ، شماره چهار، پاییز و زمستان 40

بهايپنجرههاي پوشش دادهانجام تجزیه و تحلیل ،هدف اصلی مطالعه حاضر،به عبارتی
بانک سپه در شهر مشهد و همچنین بررسی میزان کارایی این 3هاي شعب درجه روي داده

اي را بر پنجرههاي پوشش دادهتجزیه و تحلیل باشد.می93تا 88هاي شعب بین سال
کارایی تحت فرض بازده غیر کاهشی نسبت به منظور سنجش گرا بهاساس مدل ورودي

دهیم. با استفاده از این تحقیق کارآمدترین و ناکاراترین شعب مقیاس مورد استفاده قرار می
شوند و دالیل شناسایی می93تا 88هاي بانک سپه در شهر مشهد طی سال3درجه 

ها و ه وروديبانک سپه در شهر مشهد با توجه ب3کارایی و ناکارآمدي شعب درجه 
الگوي مناسبی براي کارا کردن ،شود،  با مشخص شدن شعبه کاراها مشخص میخروجی

مفیديروش،از این طریقگردد. ها ارائه میها و خروجیشعب ناکارا براساس میزان ورودي
بهشعب بانک سپه عملکرد مدیرانارزیابیبرايرازیاديبار اطالعاتیکهارائه خواهد شد

.آوردخواهدارمغان

مبانی نظري- 1
کارایی- 1- 1

ومدیریتمهندسی،حوزهسهدربیشتروبودهفراگیربسیارمفهومیدارايکارایی،
ازمختلفمنابعدرمتفاوتیتعاریفرواز این.استگرفتهقرارو بررسیبحثاقتصاد مورد

است. شدهارائهکارایی
عاملیمقداربهشدهنسبت مقدار تولیدکارایی"فرهنگ،نامه اقتصادي منوچهرواژهدر
اقتصادي را کاراییفنی وکاراییويکهاستذکربه . الزم"استافتادهبه کارکهاست

).1378(فرهنگ،استدانستههممعادل
حداقلبامطلوبتولیدظرفیتراآنودانستهبخشیاثرمعادلرانامه وبستر، کاراییواژه
).1979است(وبستر، کردهتعریفموادزمان، پول یاانرژي،مصرف

صورت توان کارایی را براي این واحدها بهداشته باشیم می1اگر تعدادي واحد همگن
ها تعریف نمود.ها به ورودينسبت خروجی

1 Homogeneous
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ها)1- 1( خروجی
ها =کاراییورودي

ها،ها، شعب بانکها، بیمارستانها نظیر مدارس، دانشگاهاین نسبت را در بسیاري از سازمان
گیري و نیز مالکی براي استفاده هاي تصمیمعنوان معیار موفقیت واحدتوان بهها میمغازه

اهمیت ها داراي ها و خروجیمطلوب از منابع تعریف نمود. البته با توجه به اینکه ورودي
ها داده تا اینکه  ها و خروجیهاي متفاوتی به این وروديوزنباشد لذا الزم استیکسانی نمی

یک نسبت به دیگري را مشخص شود. فارل پیشنهاد اضافه میزان اهمیت آنها و اولویت هر
کارایی ارائه نمود:ها براي محاسبهنمودن ضرایب وزنی را به ورودي و خروجی

)2 -2(=
ها ستانده موزون مجموع
ها داده موزون کاراییمجموع

-را بهپیش گفتهتوان رابطه گیري میگیري کارایی یک واحد تصمیمو براي اندازه

صورت زیر نوشت:
)2 -3(E = ⋯⋯

آن:درکه u=1شمارهخروجیبهشدهدادهوزن
= yواحداز1شمارهخروجیمقدارj v=1شمارهوروديبهشدهدادهوزن x=واحد به1شمارهوروديمقدارjباشند.می

سایربامقایسهدرگیريتصمیمواحدهايازیکهربرايرانسبتاینبتوانچنانچه
کاراواحدهايوپرداختکارایینظرنقطهازهاواحدبه مقایسه اینتوانمینمود،حلهاآن
واحدهايافزایش کاراییدرصددنموده و آنگاهمشخصکاراییفاقدواحدهايبرابردررا

روش اولیهبنايسنگ1پیش گفتهدیدگاهبا توسعهفارل1951سال برآمد. درناکارا
.)1379نهاد(علیرضایی،را بناهادادهپوششیتحلیل
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کارایی در بانک-2-1
وادبیاتدرهاخروجیوهاوروديگیرياندازهزمینهدرمتفاوتنگرشدوطورکلیهب

وجود دارد.بانکیمطالعات

ايواسطهنگرشالف)
ازشوند.میگرفتهنظردرمالیخدماتواسطهسسهمؤعنوانبههابانک،نگرشایندر

آوريجمعطریقازايواسطهخدماتدهندهارائهصورتبههاو دیویس، بانکنظرکالول
وبهاداراوراقها،وامانواعمانندايبهرههايدارائیبهتبدیل آنهاوهاسایر بدهیوهاسپرده

هرپولیواحدبرحسبهاخروجیاین نگرش،در.کنندفعالیت میهاگذاريسرمایهسایر
مشتریانسپردهدر این نگرش،،عبارت دیگربهشوند.میمنظورهامدلومحاسباتدرکشور

شامل سرمایه،هااي وروديواسطهنگرشدربنابراینشود.میتلقیوروديعنوانبهنیز
ها مجموعخروجیواستوام)صورتبهپرداختقابلوجوهعنوانها (بهسپردهوکارنیروي
).1384شود(بصیري،میشاملراهاو مشارکتهاواممانده

تولیدينگرشب)
هابانکنگرشایندرکهطوريبهبود.حاکمبانکداريادبیاتدر1980دههتانگرشاین

خودکارنیرويوسرمایهازاستفادهباکهشوندمیمحسوبعنوان مؤسساتی خدماتیبه
شوند.میوجوهمصرفومشخص گردآوريخدمتنوعدوکنندهتولید

وامهايحسابخدماتتولیدکنندهعنوانبههابانکقبلی،روشخالفبر،نگرشایندر
نمایند.میاستفادهخودکارنیرويوسرمایهازخدماتارائهبرايکهشوندمیسپرده تلقیو

درکهدرحالیاست.خدماتیهايحسابتعدادحسببرهاخروجیگیرياندازهروش،ایندر
بهمشتریان،هايسپردهنگرش،اینباآنجایی کهازاست.پولی مالكمبلغايواسطهنگرش
بانکیهايهزینهشامل مجموعنیزبهره پرداختیهزینهلذاشود،نمیتلقیوروديعنوان
باشدمیکارنیرويوشامل سرمایهفقطبانکهرهايورودي،رویکردایندرلذاشود.نمی

).1383(ابریشمی، 
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قرار گرفته است؛مدنظرايواسطهروش،زیردالیلبهتوجهباتحقیقایندر
باشد)میگذارسپردهوکیلبانک،اسالمی(کهبانکداريفلسفهواصولباايواسطهروش

.بیشتري داردتطابق

کوچکبازیرااست.هاخروجیتعدادبهنسبتبیشترياهمیتدارايها،خروجیارزش
کهدرحالیاست.شدنبزرگقابلراحتیبهآنهاتعداد،هر واحد خروجیاندازهکردن
.باشدنمیافزایشقابلبه آسانیوشودمحدود میبانکمنابعمیزانباآنهاارزش

هابانکمالیهايصورتاقالمترینمهماز، هاسپردهتامینبرايپرداختیسودهزینه
هاوروديردیفدررامهمهزینهاینکهکندمیایجابمالیونگرش حسابداريواست

.آوردبشمار

هاسپردهتبدیلدرمالیفناوريفرایندبهتوجهیبیپرداختی،سودهزینهنگرفتننظردر
.باشدمطالبات میو سایروامبه

درخارجیوداخلیتحقیقاتپیشینهبهتوانمیپیش گفتهمواردبرعالوههمچنین
ارقاموآماربودنکاملوبودندسترسدرهمچنینوهاخروجیوهاوروديانتخاب

.نموداشارهمطالعه،دورهطولبرايانتخابیمتغیرهاي

1هاروش تحلیل پوششی داده- 1- 1- 2

سازمانیواحدهايکاراییارزیابیبرايکهاستروشی، هادادهپوششیتحلیلروش 
ازآنهادرکهواحدهاییشودمیگیري گفتهواحدهاي تصمیمآنهابهرود کهمیکارهبهمگن
.شودمیهاي همسان استفادهخروجیبهرسیدنبرايهمسانهايورودي

1978سالدرباراولینبراي"هادادهپوششیتحلیلروش "اصلینامباروشاین 
درjواحدکاراییگیرياندازهبرايزیر رامدلگردید. آنهاارائهچارنز، کوپر، رودزبوسیله
نمودند:ارائهواحدهاازايمجموعهبامقایسه

1 Data Envelopment Analysis (DEA)
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)2 -4(

:آندرکه

yrj= مقدار خروجیr از واحدjام
xij= مقدار وروديi به واحدjام
ur= وزن تخصیص داده شده به خروجیr

vi= وزن تخصیص داده شده به وروديi

n=تعداد واحدها
s=هاتعداد خروجی

m=هاتعداد ورودي
=εمقدار غیرمنفی کوچک غیر ارشمیدسی

مقایسهموردواحدهايسایربهنسبتj0گوییم واحدباشد میh0=1اگر مقدار ،در اینجا
کاراییازواحدهاسایربهنسبتواحداینباشدیکازاگر این مقدارکوچکترولی؛استکارا

مدلبهبایدحلبرايکهکسري استمدل غیرخطی،مدلاست. اینبرخوردارکمتري
شود. تبدیلمعمولیخطی
خروجیکمتريمصرفیمنابعبابتواندگیريتصمیمواحدچنانچه،مدلاین راساسب

برآنگاهگویند ومیکاراواحدیکآنباشد، بهرا داشتهبه دیگر واحدهانسبتبیشتري
(علیرضایی، کنند.میبنديدستهترتیبه براآنها،واحدهابقیهبرايآمدهبدستنتایجاساس
1379(.
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1ايي پنجرههادادهپوششیروش تحلیل- 2- 1- 2

وضعیت تولیدکنندگانازگذرانگاهیمقطعیهايدادهاندکردهبیان3الولو2کومبکرچنانکه
تولیدکنندگانمورد عملکرددراتکاتريقابلنتایجتابلوییهايدهند. دادهمیکارایی شان ارائهو

ارزیابیمشخصزمانیبازهرا درتولیدکنندههرعملکردکهسازندقادر میرامازیرادندهمیارائه
.کنیم

شداستفادهمقطعیهايدادهتحلیلبرايابتداهاي تجزیه روش تحلیل پوششی داده
دورهدرکهشودمقایسه میدیگرهايهمه واحدباگیرندهتصمیمواحد،چارچوبایندرکه

ياهدادهبرهاي تابلوییگردد. دادهمیفراموشزماننقشوکنندمیفعالیتمشابهزمانی
گیرندهتصمیمواحدباتوانمیراگیرندهتصمیمواحدیکتنهانهزیرا.داردارجحیتمقطعی

زمانطولدرتوانمیراخاصگیرندهتصمیمواحدکاراییتغییرکرد بلکهمقایسهدیگر
.کردارزیابی

6گالنیو5کوپر،4چارنز، کالركتوسطابتداايپنجرههاي پوششی دادهتحلیلروش 

ايتصمیم گیرندهواحدعنوانبهگیرندهتصمیمواحدهرنظرگرفتندرمطرح شد. ایده اصلی
بالزوماًگیرندهواحد تصمیمهراست. بنابراینمتفاوتايمشاهده شدههر زماندرکهبود

هايجایگزین دادههايزیرمجموعهباتنهاآنجايبهبلکهشودنمیمقایسههاهمه دادهمجموعه
).2004و همکاران، 7شود(کالینانمیتابلویی مقایسه

دربررسیهاي مورددادهتعدادافزایشباعثايپنجرههاي پوششی دادهتحلیلروش 
باشد.مینمونه مفیددرکمهايتعداد دادهوجودصورتدرامراینوشودمیتجزیه و تحلیل

هاي تحلیلتجزیه و از طیفیدهندهنشانزمانی)هايدورهتعدادپنجره(یعنیعرضتغییر
ازحالت خاصیتواندمیاین روشباشد. میمقطعیهايتحلیلتجزیه و باهمراهزمانهم

در آنچهشودمیفرضمتوالیتحلیلتجزیه و درحالباشد. با اینمتوالیتحلیلتجزیه و 

1 Window Data Envelopment Analysis(WDEA)
2 Kumbhakar
3 Lovell
4 Clark
5 Cooper
6 Golany
7 Cullinane
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شودمیشاملراقبلیتمام مشاهداتبنابراینوماندمیباقیعملیاست،بودهعملیگذشته
که استروشیاي)پنجرهیا روش پویا (هايتحلیل پوششی داده). روش1387(کریمی،

براي مدیرانراوريبهرهمحاسبهامکاننتیجهدروزمانطولدرکاراییمحاسبهامکان
).2006و همکاران، 1آورد(شاهوثمیفراهم

یافتنبرايوکندمیعملمتحركمیانگینبراساسايپنجرههايپوششی دادهروش تحلیل
بازده باهايمدلکاراییمتوسطباشد. این روش،میزمان مفیدطولدرواحدعملکرد یکروند
زماندر طولکاراییروندمشخص شدنو برايکندمحاسبه میرامتغیربازدهباهايمدلوثابت

طولدرگیرندهتصمیمیک واحدروند عملکردشدنمشخصبرايتواندمیدارد. بنابراینکاربرد
و2وجود ندارد(العراقیپنجره بهینهاندازهتعیینبراياينظریههیچاماشود،بردهکاربهزمان

).2010همکاران، 
نسبت بهپنجرهیکدرواحدهاتمامفنیکاراییکهکندمیفرضروشاینکهآنجااز

در هیچ کدامفناوريتغییرهیچکهکندمیفرضضمنیطوربهشود،میگیرياندازههمدیگر
هايتحلیل پوششی دادهروش مورد درکلیايمسأله،مطلبندارد. اینوجودهاپنجرهاز

اعتبار برايوشودمیحلحديتامشکلاین،پنجرهعرضکاهشاست. بااي پنجره
شودانتخابطوريطبقاتعرضبایدايپنجرههايپوششی دادهتحلیلروش به بخشیدن

تعیینبراينظريپشتوانههیچچندهرمنطقی باشدفناوريتغییراتازچشم پوشیکه
اینآورد، ازمیرا فراهمفنی ایستامقایسه کاراییامکاناین روش، .نداردوجودپنجرهاندازه
ها رابنگاهکاراییتغییرمشاهده روندامکان،ايپنجرههاي پوششی دادهتحلیلروش،جهت

آیاکهکرداستفادهموضوعاینبراي فهمتوانمیویژگیاینآورد. ازمیزمان فراهمطولدر
).1390اند(سخنور،کردهوري عملبهرهافزایشبرايهابنگاه

،جهتآورد. از اینمیفراهمراایستامقایسهامکاناساساًها، روش تحلیل پوششی داده
). مفهوم کارایی1995، 3شوند(سنگوپتامیتفاوت قائلوريبهرهمفهوموکاراییمفهومبین
شودمیکارایی گفتهسنجشزمان است. درطولبرناظرمفهومیوريبهرهوزمانیبرشبرناظر

1 Shahooth
2 Al-Eraqi
3 Arshmid
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،زماندر طولهابنگاهشودکداممیبیانوريبهرهمفهومدرولیکندمیعملکارابنگاهکدام
فرضايپنجرهها پوششی دادهروش تحلیلاند؟ دردادهتغییرراخودتولیدعواملوريبهره

وزمانیسريمشاهداتبینها، تلفیقبنگاهوريبهرهتغییررونداغماض ازباکهاستاینبر
در تغییر،امکاندر آندارد کهوجودسال5تا3بینمعموالًمعقولزمانیدورهبامقطعی

باوآوردمیفراهمراگسترش مشاهداتامکانتلفیقاین.کنندمیفرضناچیزراوريبهره
.)2004، 1(ارشمیدشودمیسنجیدهکاراییمشاهدات،بیناستقاللفرض
واحدهايکاراییگیرياندازهوهادادهپوششیتحلیلهايمدلبررسیدر،عبارتیبه

قرارارزیابیموردزمان مشخصدر یکفقطگیريواحد تصمیمهر ،DMU(1گیري(تصمیم
دورهدر طیگیريواحد تصمیمبه مربوطمشاهداتغالباًواقعیمطالعاتدرگیرد. ولیمی

کهدارداهمیتبسیاروقتیبراياینباشد ومیزمانیسريهايدادهصورتبهوزمانی
آن راتغییراتونمودهزمانی بررسیدورهدر طیراگیريواحد تصمیمکاراییبخواهیم
در گیري واحد تصمیمرفتارتوانمیوزنیمیانگینمقایسهبااین حالتدرکنیم.مشخص

متفاوتیرفتاردیگرزمانبهزمان نسبتیکدرکهبررسی نمود ايگونهبهرازمانیدورهطی
زمانیدورهرا درگیريواحد تصمیمیک عملکردتوانمیاست کهاینکاراینمزیتدارد،

واحدهاي با اینکهیاودیگرزمانیدورهدرگیريواحد تصمیمهمان عملکردبامشخص
نمود.دیگر مقایسهگیريتصمیم

) DMUگیرنده (تصمیمواحدNکهکنیدفرضصورت فرمول، بهموضوعایننمایشبراي
خروجیsتولیدبرايوروديrاز هاآنو همه) وجود داردt)t=1,…,Tدوره زمانیدر

درnگیرنده تصمیمواحدبود ومشاهده خواهدT×Nشامل نمونهکنند. بنابراینمیاستفاده
x(′ها بعدي از وروديrبردار دارايDMUیعنی tدوره  , x ,… , x (X و همچنین =
yها (خروجیازبعديsبردار  , y ,… , y = (Yزمانازکهباشد. پنجرهمیkشودشروع می

)1≤ k ≤ T و (عرض دارايw)1≤ w ≤ T-kبا ) استkشود و داراي میمشخصN×w

ايپنجرههاي پوششی دادهتحلیلروش برايهاخروجیوهاماتریس ورودياست.مشاهده
).1994، 2(چارنزکردمشاهدهزیردر بردارهايترتیببهتوانمیرا

1 Decision Maker Unit
2 Charns
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X = (x , x , … , x , x ,… , x ,… , x ,… , x ) )2 -5(

Y = y , y ,… , y , y ,… , y ,… , y , … , y )2 -6(

بازدهفرضتحتDMUبرايمحوروروديايپنجرههاي پوششی دادهتحلیلروش 
:شودمینوشتهفرمول زیرصورتبهمقیاسبهنسبتثابت

θ = min , (θ)
s.t.

- X λ + θx ≥ 0,     t = 1,2,…,T ( 2-7 )Y λ − y ≥ 0, t = 1,2,…,Tλ ≥ 0 n = 1,2,…,N×w
مطالعات تجربی-2

در) 1985(وگلد شرمنراهادادهپوششیتحلیلروشبهبانکیواحدهايمطالعهاولین
خوشابزاريعنوانبهکهانددادهانجامدر ایاالت متحدهاندازپسهايبانکازشعبه14مورد
دهدمینشانآمدهبعملبررسیآید.میحساببهبانکیواحدهايکاراییمحاسبهبرايآتیه
شعبه،اندازهمدیریت،ضعفدیگرشعبناکاراییعللوبوده1کاراییدارايشعبه6فقط که

.)1985وگلد، است (شرمنبودهعملیاتیهايهزینهوکارکنانتعداد
درصد45حدودکهدادقرارمورد مطالعهراقبرستجاريبانکشعبه144نوزوسوتیرو،زي

شعبهمکانیموقعیتبراساسويبررسی.استاختصاص دادهخودبهرامحلیهايسپردهاز
شعبوشعب روستاییشهري،شعبدستهسهبهنظر جغرافیاییازبانکشعبوپذیرفتانجام

باشدند. ويبنديطبقهکوچکومتوسطبزرگ وهايدستهبهاندازهنظرازوتقسیمتوریستی
کاراییوسودآوريخدمات بانکی،کاراییکیفیتکاراییبه ارزیابیمتفاوتمدلسهکارگیريبه

).1997نوزوسوتیرو، پرداخت (زيبررسیموردواحدهايتولید
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کاربرد باانگلستانتجاريبزرگهايبانککاراییسطحبررسیباعنوانايمقالهدروب
رسیدنتیجهاینبه1995تا 1982دوره درهاداده،ايپنجرههاي پوششی دادهتحلیلروش

مدنظرزمانیدورهدروقرار داردپایینیسطحدرانگلستانهايبانکناکاراییمیانگینکه
وکارایی مقیاسبرآنعالوهاست.نمودهطیهابانکهمهدرراروند کاهشیکاراییمیانگین
برمقیاسناکاراییکرداستنباطتوانمیکهاندبودهناسازگاربا همتکنیکیخالصکارایی

عالقهبزرگهايبانکازکمتريتعدادهمچنیناست.داشتهتکنیکی تسلطناکارایی خالص
داراییسطحباهابانک1990دههدراینکهسومواندتکنیکی داشتهناکاراییگزارشبه

).2003اند(وب، نمودهمیفعالیتبه مقیاسنسبتکاهندهبازدهدرپوندمیلیارد105باالي
ها،دادهايها پنجرهدادهپوششی تحلیلکاربردباايدر مقاله)2008(یو چونگ وهاو یانگ

بازدهفرضبا2005تا 2001دوره درتایوانهاي مخابراتیبنگاهگیري کاراییاندازهبهاقدام
سطحدرمقیاسکاراییدهدمیوي نشانتحقیقنتایجاست.مقیاس نمودهبهنسبتمتغیر
سازيخصوصیدرهاي دولتسیاستواستپایینیسطحدرکارایی تکنیکیولیداردقرارباالیی
است(یانگ و چو، داشتههابنگاهاینبازاريرقابتیقدرتوافزایش کاراییدرمثبتیتاثیر

2008.(
را 2006سالدرتایوانهايبانکشعبه از117پژوهشیدر) 2009(چی یو و همکاران 

کاراییارزیابیها براي تحلیل پوششی دادهاستفاده از روشباوانتخابنمونهعنوانبه
در ایناستفادهموردمتغیرهايدادند.قرارارزیابیموردفعال،بانکیواحدهايعملیاتی

هايسپردهوغیردیداريسپردهمقداربهره،کارکنان، هزینهورودي شمارچهارتحقیق شامل
ايبهرهدرآمدو عملیاتیدریافتیدرآمدها،پرداختی،هايواممبلغخروجیچهاردیداري و

نمونههايبانکتکنیکیکاراییهم رفتهرويکهدهندمینشانآمدهدستهبنتایج.باشدمی
درصد و8/54مختلفشعباتدرآنمتوسططوري کهبهقرار داشته،پایینیدر سطح
).2009است(چی یو و همکاران، بودهدرصد82در سطحآنهامقیاسکاراییمتوسط

بررسی قرار دادند. موردراسعوديهايبانکفنیکارایی) 2010(همکارانبروس و 
باشد.می2007تا 1999دورهها طیبانکاین شامل اطالعات استفادهموردهايداده

وهاسپردهو کلثابتهايدارائیشاغل،کارکل نیرويموردسهشاملتحقیقهايورودي
باشد. نتایجمیبین بانکیهايوام3واوراق بهادارهاي مشتریان،شامل وامهاخروجی
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خودفنیکاراییبعدبه2004سالازسعوديهايکه بانکاستآنازحاکیآمدهدستهب
کنندمیفعالیتخارجیسرمایهکه بااستشدههایی نیزبانکشاملامرایناند،بخشیدهرا بهبود

).2010(بروس و همکاران، 
هايهاي تابلویی، بانکو دادهها تحلیل پوششی داده) از روش توسعه یافته 2014رپکوا (

وي جهت سنجش استفاده نمود.2012تا 2003هاي تجاري کشور جمهوري چک از سال
مبتنی بر مدل اي پنجرهها پوششی داده، از روش تجزیه و تحلیل کارایی سیستم بانکداري

طورهبجنوبیآفریقايهايبانککهدهدمینشانمطالعه نتایجورودي گرا استفاده نمود.
همچنیناند.بخشیدهبهبود2005تا 2000فاصلهدرراخودهزینهکاراییداريمعنی

باهايبانکنیزاست وشدهمشاهدهسودکاراییوهزینهکاراییبینمثبتیضعیفهمبستگی
هزینه همراهکاراییدیگرسويازاند.داشتهراسودکاراییبیشترینهزینهکاراییبیشترین

.)2014است(رپکوا، شدهکمتراندازه بانکافزایشبا
وريبهرهتغییراتوایرانصادراتبانک توسعهکلوريبهرهپژوهشیدرحجازي و همکاران

مدلازها قرار دادند. آنبررسیموردهادادهپوششیتحلیلروش ازبا استفادهآن راشعب
بانکوري کلبهرهتحلیلبرايSBMکمکیمتغیرهايمبتنی برسنجهکاملبنديرتبه
رشدگیرياندازهبرايمالم کوئیستوريبهرهشاخصازو1384تا1373هايسالطی
آنازحاکیآمدهدستهبنتایج.استشدهاستفاده84تا 82دوره طیشعبوريبهره
دو1384سالدرودرصدیکمتوسططورهب1383بانک در سالشعب وريبهرهکهاست

).1387است(حجازي و همکاران، داشتهرشددرصد
ها در هاي تجاري ایران را با کمک روش تحلیل پوششی دادهکارایی بانک)1389(رجبی

متغیر اي در وضعیت بازده ثابت و بازدههاي پنجرهپوششی دادهچارچوب تکنیک تحلیل 
این مورد ارزیابی قرار داد. در 1385تا 1370نسبت به مقیاس و مدل ورودي محور در دوره 

هايدستگاهتعدادبهشعبتعدادنسبتوهاسپردهثابت،هايتحقیق نیروي انسانی، دارایی
عنوان بهناخالصسودوهاگذاريسرمایهواعطائیتسهیالتوهاوروديعنوانبهخودپرداز
هايبانککلبه مقیاسمتغیربازده شرایطها انتخاب شده است. درهاي بانکخروجی
واندنداشتهعملکرد مناسبی1385تا 1370دوره درکاراییدرپایداريوثباتلحاظازتجاري
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کاراییمیانگینبا بررسیچنینهم.استبودههمراهزیادينوساناتباهابانکفنیکارایی
تواننظر میموردسال16دورهدر طولایرانتجاريهايبانکتمامدارایی ثابتوخالصفنی

بانکثابتداراییمیانگینبا افزایشایرانتجاريهايبانککاراییمیانگینکهکرداستنباط
ازباالتريسطوحازتوانندها میبانکفعالیت،مقیاسگسترسبانتیجهیابد. درمیافزایش
).1389نمایند(رجبی،تجربهراکارایی

ها و نقطه مرجع با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده) 1392(فروزان سپهر 
حداکثر در مورد عدم اتحاد تصمیمات بین رؤساي شعب و مدیران اداره مرکزي -حداقل

حل مؤثر را در طول مرز کارایی براي هر شعبه بانک بررسی نموده است. ويبهترین راه
ها و نقطه شعبه بانک صادرات را با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده21کارایی 

ها، ها، ثبتهاي تجاري، مراجعات و تماسحداکثر و با پنج ورودي (بررسی- مرجع حداقل
کلیدي عملکرد و ارزش افزوده آتی) و دو خروجی (رضایت مشتري و درآمد هايشاخص

شعبه یکی از شعب موردنظر، 21از میان ده است. در تحقیق ويگیري کرتجاري) اندازه
خروجی محور به میزان CCRوسیله روشهناکارآمدترین شعبه شناخته شد و کارایی آن ب

.)1392(فروزان سپهر، برآورد گردید95/0
هايشعبه بانک ملی در استان30)، براي ارزیابی کارایی نسبی 1393در تحقیق کرباسچی(

هابا روش تحلیل پوششی داده(MUSA)تهران و مازندران، روش تحلیل چند معیاره رضایت 
(DEA)ي تکمیل شده هاي حاصل از پرسشنامهادغام گردیده است. بدین ترتیب که داده

کمی گردید و تحلیل چند معیاره رضایت روش با استفاده ازتوسط مشتریان حقیقی شعب 
هاي عملیاتی، کارکنان، میانگین نمرات ارزشیابی کارکنان، هزینههاي تعداد همراه مؤلفهبه

هاي جاري جدید، انتظارات و ها، مجموع تسهیالت اعطایی، تعداد حسابمیزان سپرده
ارزیابی کارایی شعب از مدل ، برايوفاداري مشتریان وارد مدل ارزیابی شدند. در این تحقیق

مورد استفاده از DEAاي استفاده گردید. مدل اي سه مرحلههاي شبکهتحلیل پوششی داده
ثابت نسبت به مقیاس بود. نتایج تحقیق حاکی از خروجی محور با بازدهCCRنوع مضربی 

میانگین کارایی نسبی کل شعب، "تایید انتظارات مشتري"آن است که در زیر فرآیند اول 
% می 18/93% و 33/76%، 94/81شعب استان تهران و شعب استان مازندران به ترتیب 

).1393باشد. (کرباسچی، 
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در تحقیقی به منظور ارزیابی عملکرد ادارات امور شعب بانک ملی با )1394(لرستانی
بانکشعباموراداره35ادغام دو رویکرد تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازي متوازن 

در چهار جنبه کارت امتیازي متوازن شامل مالی، 1392ملی را با استفاده از اطالعات سال 
مشتري، فرآیندهاي داخلی و رشد و یادگیري ارزیابی نموده است. نتایج نهایی تحقیق 

با هاروش تحلیل پوششی دادهدهد که با مقایسه نتایج رویکرد استاندارد نشان میمذکور
هاي مدل استاندارد نقاط قوت و ضعف واحدهاي مورد بررسی در جنبهمدل ادغام شده در 

توان راهکاري براي گردد و براین اساس نمییازي متوازن آشکار نمیتچهارگانه کارت ام
.)1394بهبود عملکرد در این ابعاد ارائه کرد(لرستانی،

و متغیرهامدلحیتشر- 3
واحدهاي کارآییارزیابیبرايریاضی، ریزيبرنامهها، روشدادهپوششیتحلیل

کلی،حالتدردارند. خروجیچندینووروديچندینکه) استDMUاي(گیرندهتصمیم
هاییوروديکهداریمDMUیک دوره،اینکنیم. درفرضT1را ارزیابیشروعدورهاگر

.گیردمیکارهبهاییخروجیتولیدبراي
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)1-3(شمارهشکل

ورودي منظور تعریف ارتباط انتفاعی) به-دارایی-تولیدي-ايرویکرد اصلی (واسطهچهار 
استفاده ايواسطهرویکرددر این تحقیق از. استشدهتدوینمالیمؤسسهرفتاردرخروجی–

تبدیلبانکاصلیهدفداردمیفرضکهاي بر این اساس است شود. رویکرد واسطهمی
کهنمودیمفرض،رویکرداینبراساس. باشدمی) هادارایی(تسهیالتبه) هاسپرده(هابدهی
از دو در این فرایند، نمایند.وري میآجمعتسهیالتبهتبدیلبرايراهاسپردههابانک

شود. میتسهیالت و سود خالص ویژه ) استفاده (ها و دستمزد) و دو خروجی ورودي (سپرده
:ازتحقیق عبارتنددر این استفادهها موردورودي

هاي مرتبط باهاي حقوق، دستمزد و کلیه هزینههزینهشاملکهکارکنانهاي هزینه-1
رسمییاقرارداديازاعممردوزنکارکنانباشد که طی یک سال به کلیه میکارکنان

.توسط شعبه پرداخت گردیده است

الحسنهقرضهايسپردهقالبدرکهشعبهتوسطشدهجذبهايسپردهکلیهحجم-2
اندازپسهايسپردهدت،مکوتاهاندازپسهايسپردهانداز،الحسنه پسقرضهايجاري، سپرده

از ورودياین.شودمیجذبحقوقیوحقیقیاز اشخاصکههاسایر سپردهوبلندمدت
.شودمیمالی استخراجسالهرانتهايدرشعبههرترازنامههايسرفصل

:ازعبارتندمالیگريواسطهرویکردبهتوجهبامطالعهایندرهاخروجی
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اسالمیعقودقالبدرکهتسهیالتوهاتسهیالت اعطایی که شامل حجم ریالی کلیه وام-1
قرضجعاله،سلف،مدنی،مشارکتتملیک،شرطبهاجارهاقساطی،مانند مضاربه، فروش

.شودمیپرداختحقوقیواشخاص حقیقیبهدینخریدالحسنه،

که باشدمیاقتصاديواحدیکتاسیسازاصلیهدفکهشعبهناخالصسودمیزان-2
کارمزد وتسهیالتارائهسودمانندبانکتوسطشدهکسبدرآمدهايکلیهتفاوتحاصل

).2014، 1(رپکواباشدمیشعبههايهزینهکلازدریافتی،
موردمتغیرهاينظران،صاحبوکارشناسانتأکیدبراساسکهاستذکربهالزماینجادر

وبودهمتفاوتکشورهاسایرمتغیرهايباایراندربانکشعبکاراییبراي سنجشاستفاده
نیززمانگذشتباوباشدمیمتفاوتمختلفهايبانکبیندرکشور نیزداخلدرتفاوتاین

براي سنجشگیرند کهقراربررسیموردعواملییکبار وقتچندهربایدوکندمیتغییر
دستازراخوداهمیتعواملبرخیممکن استزمانگذشتباشوند.میاستفادهکارایی

).1387شوند(کاشانی پور، مطرحجدیدياهمیتباعواملوداده

)2-3شکل شماره (

1 Repkova

گیريواحدهاي تصمیم

شعبه بانک

هاخروجی

تسهیالت اعطایی

سود ناخالص

هاورودي

شدههاي جذب سپرده

هاي کارکنانهزینه
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ها و اطالعاتداده-4
ها بیشتر ها و خروجیتعداد شعب (جامعه تحقیق) باید از سه برابر وروديکهاز آنجایی

با توجه به زیارتی و سیاحتی ها به بیراهه نرود.باشد تا نتایج تحقیق تحلیل پوششی داده
بیشترین تعداد 3گردش مالی زیاد شعب شهر مشهد و با توجه به اینکه شعب درجه بودن و 

هاي اند و به علت در دسترس بودن صورترا در بین شعب بانک سپه در شهر مشهد داشته
مشهد به این 2و 1شعب درجه 93تا 88هاي شده این شعب طی سالمالی حسابرسی

عنوان جامعه تحقیق شهر مشهد به3درجه براي این تحقیق شعب حد نصاب نرسیدند
انتخاب شدند.
تعداد ها، تسهیالت،از آنجا که شعب با توجه به تغییر مشخصات (سپردههمچنین 

مشتریان، ...) از سالی به سال دیگر ممکن است تغییر درجه پیدا کرده باشند. شعبی که در
سال مورد مطالعه از اطالعات آنها 6اند مالك عمل قرار گرفته و براي بوده3درجه 88سال 

شعبه 39ها باعث شد که تعداد شعب مورد بررسی به استفاده گردیده است. این محدودیت
محدود گردد.

هاآمار توصیفی داده- 1- 4
هاي کارکنان، سود ناخالص و ها، هزینههاي این تحقیق شامل کل سپردهها و خروجیورودي

وپژوهشجامعه موردماهیتبهترشناختمنظوربهباشد و میشعبه39تسهیالت اعطایی این 
هادادهایناستآماري، الزمهايدادهتحلیلوتجزیهازقبلبا متغیرهاي پژوهش،بیشترآشنایی
ايپایهوآنهابرحاکمتشخیص الگويبرايها، گاهیدادهتوصیف آماريهمچنین.شودتوصیف

رود.کار میبهپژوهشکه دراستمتغیرهاییبینروابطتبیینبراي
نشده هاي زیر شاخص تورم و یا تعدیل کننده دیگري در نظر گرفته در محاسبه شاخص

هااست چرا که شرایط براي تمام واحدها یکسان در نظر گرفته شده و همچنین از این شاخص
اند.ها برآورد شدهکلی از دادهایم و فقط براي داشتن شماي اي نبردهما در تحقیق هیچ استفاده
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بندي شعب براساس بیشترین میانگین ورودي و خروجیرده: 1- 4جدول شماره 
هزینه سود سپرده تسهیالت

1238 26003.13 1664 5000.875 1205 366333.2 1205 332104.1
1136 3042.874 300 1695.772 1238 270755.5 1238 281454.8
221 2821.184 1729 1582.128 1068 21245207 1068 128210.2
1034 2770.241 1607 839.5785 1568 206253.4 1607 116787
1607 2630.019 285 429.7588 1136 179161.5 1645 91501.95
1664 2614.391 1644 52.89426 1607 151995.7 1136 85179.4
1205 2600.717 221 38.36337 1788 138883.2 221 79613.17
1154 2571.579 1645 849.644- 1729 137990.2 1729 75719.21
158 2532.532 837 1511.98- 1645 131610.5 1788 73250.85
715 2507.299 288 1720.26- 715 130517.4 1664 67794.46
390 2460.822 1899 1820.64- 221 126096.3 1154 66767.18
588 2446.975 1841 2548.1- 956 123356.1 300 56695.78
956 2433.59 1477 2754.39- 1154 113962.5 1568 53946.4
285 2407.609 158 2935.37- 588 111569.2 390 50622.69
1462 2354.772 598 3407.49- 1034 110103.4 285 48966.99
1788 2335.989 1567 3451.2- 158 101271 956 43332.5
388 2335.901 1205 3499.85- 390 100774.9 158 42796.45
1568 2300.98 388 3502.43- 647 100326.7 598 42657.17
647 2274.581 390 3669.97- 592 95462.39 1462 39972.58

1729 2254.159 282 3704.1- 1462 92976.44 288 35821.78
1068 2235.61 286 3706.1- 286 90161.1 1841 32703.4
286 2234.583 1332 3750.19- 940 87833.86 647 30792.74

1477 2168.675 791 4318.3- 598 87532.04 588 28030.38
940 2105.056 647 4401.57- 392 83705.8 1567 27413.27
288 2099.047 1034 4513.4- 1841 81241.84 282 25183.63
300 2097.698 940 4535.13- 656 80490.74 940 24960.14
1645 2096.646 1462 4562.73- 1567 79066.77 1644 23918.58
592 2084.313 956 4568.15- 1664 77521.61 286 22132.91
392 2063.317 1136 4593.51- 837 76784.26 388 21786.2
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837 2051.39 656 5500.39- 791 75967.33 1899 21722.41
1567 1983.015 392 5990.92- 388 74581.57 837 21700.81
598 1971.957 1788 6193.92- 285 74514.14 715 21695.15
791 1966.74 588 7477.58- 282 72386.24 392 20490.39
282 1938.885 1068 7516.51- 1332 65968.08 1034 19951.07
656 1904.208 592 7881.06- 1477 60421.54 1332 19210.25

1332 1897.796 715 9388.02- 300 59547.62 1477 16328.3
1644 1874.595 1154 10019.8- 288 58532.22 656 15821.45
1899 1715.736 1238 10656.9- 1644 49314.67 791 11699.3
1841 1430.249 1568 16946.8- 1899 46823.48 592 9309.148

هاتوصیف آماري داده:2- 4جدول شماره 
میانگین مینیمم ماکزیمم انحراف معیار مجموع

هاي پرسنلیهزینه 2862 670 61983 21/5230 669713
هاکل سپرده 112417 28237 833095 42/92137 26305483

سود ناخالص -3904 -125975 47618 49/11174 -913542
تسهیالت اعطایی 57129 5214 640785 29/95059 13368265

هاي تحقیقتحلیل دادهتجزیه و - 5
استفاده شده Beta–Maxdeaافزارها، از نرممحاسبات تحلیل پوششی دادهانجامبراي

تحت فرض بازده گراوروديافزار و انتخاب و اجراي مدل ها در این نرماست و با تعریف داده
استخراج گردید و کارایی Exellنتایج بصورت فایل NDRS(1غیرکاهشی نسبت به مقیاس(

هاي معموالً در تحقیقات روش تحلیل پوششی دادهشعب را مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
- اند که با توجه به اینکه ما در این تحقیق دادهشدهانتخاب می7تا 2اي طول پنجره از پنجره

- ه است تا تعداد پنجرهسال انتخاب شد3ایم متوسط طول سال را مورد بررسی قرار داده6هاي 

تجزیه و ،باشدسال می3با توجه به اینکه طول هر پنجره .ها نیز حد معقولی داشته باشد
، 90و 89و 88هاي : سال1پنجره پنجره بدین ترتیب خواهد بود:4اي شامل تحلیل پنجره

هاي سال: 4پنجره ، 92و 91و 90هاي : سال3پنجره ، 91و 90و 89هاي : سال2پنجره 
93و 92و 91

1 Non-Decreasing Returns to Scale(NDRS)
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هانتایج روندکارایی شعب در پنجره:1- 5جدول شماره 

کد شعبه پنجره
90-89 -88 92-90 -89 93-90 -89 93-92 -91

158 0.75 0.76 0.75 0.69
221 0.75 0.78 0.90 0.85
282 0.84 0.90 0.88 0.93
285 0.92 1 1 1
286 0.83 0.78 0.75 0.68
288 1 1 0.99 0.96
300 1 1 1 1
388 0.78 0.82 0.78 0.76
390 0.72 0.68 0.85 1
392 0.87 0.81 0.79 0.75
588 0.72 0.68 0.69 0.67
592 0.79 0.77 0.77 0.76
598 0.96 0.93 0.95 0.92
647 0.77 0.73 0.76 0.72
656 0.88 0.79 0.85 0.88
715 0.63 0.59 0.61 0.62
791 0.83 0.88 0.87 0.98
837 0.86 0.84 0.84 0.85
940 0.86 0.76 0.79 0.79
956 0.72 0.7 0.78 0.80

1034 0.77 0.65 0.6 0.59
1068 0.72 0.85 0.86 1
1136 1 1 1 0.61
1154 1 0.66 0.89 1
1205 0.73 1 1 1
1238 1 1 1 0.99
1332 1 1 0.91 0.79
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ايپنجرهبندي شعب براساس میانگین کارایی رتبه:2- 5جدول شماره 
رتبه                                                            

رتبه
شعبه میانگین رتبه شعبه میانگین

1 300 1.00 21 1477 0.87
2 1644 1.00 22 1068 0.86
3 1645 1.00 23 656 0.85
4 1664 1.00 24 837 0.85
5 1841 1.00 25 221 0.82
6 1899 1.00 26 1462 0.81
7 1238 1.00 27 390 0.81
8 288 0.99 28 392 0.80
9 285 0.98 29 940 0.80
10 1729 0.96 30 388 0.79
11 1788 0.94 31 592 0.78
12 598 0.94 32 286 0.76
13 1607 0.94 33 956 0.75
14 1205 0.93 34 647 0.74
15 1332 0.92 35 158 0.74
16 1567 0.91 36 1568 0.72
17 1136 0.90 37 588 0.69
18 791 0.89 38 1034 0.65
19 1154 0.89 39 715 0.61
20 282 0.89

1462 0.83 0.71 0.77 0.95
1477 1 0.88 0.82 0.80
1567 0.92 0.90 0.94 0.89
1568 0.73 0.70 0.73 0.71
1607 0.74 1 1 1
1644 1 1 1 1
1645 1 1 1 1
1664 1 1 1 1
1729 0.96 0.95 1 0.94
1788 1 1 0.95 0.82
1841 1 1 1 1
1899 1 1 1 1
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اند. و کمترین کارایی را شعبه پنجره کارایی یک داشته4شعبه در 6برطبق محاسبات، 
اند.داشته1034و 715

، بیشترین 88/0اي شعب و میانه کارایی پنجره86/0اي کل شعب میانگین کارایی پنجره
باشد.می61/0کارایی یک و کمترین کارایی 

پیشنهاداتبندي و جمع- 6
دانیم با توجه به این که فعالیت یک بنگاه اقتصادي مانند بانک فعالیتی طورکه میهمان

نیست. محاسبات کارایی ساالنه در بعضی باشد و مقطعیمستمر و پیوسته در طی زمان می
دهد. براي مثال هنگامی که یک مواقع پاسخ درست و واقعی را از عملکرد شعب به ما نمی

عنوان نماید این سپرده بهشعبه اقدام به افتتاح حساب بلندمدت بیشتر از یک سال می
د بود. یا هنگامی که هاي آینده این شعبه نیز تاثیرگذار خواهورودي در سنجش کارایی سال

نماید تاثیر آن را تا این شعبه اقدام به پرداخت پاداش، وام و تسهیالتی به پرسنل خود می
سال آینده در عملکرد پرسنل و شعبه خود احساس خواهد نمود. همچنین است چند

.هاي عملکردياعطاي تسهیالت بلندمدت به مشتریان و سایر شاخص
DEAدر این تحقیق با استفاده از روش تجزیه و تحلیل ،دهبا توجه به مطالب گفته ش

شهر مشهد پرداخته و تا 3سال به ارزیابی کارایی شعب درجه 3اي با طول پنجره پنجره
هاي مستمر را در سنجش کارایی لحاظ نمودیم.حدي تاثیر فعالیت

داشته و 72/0بانک سپه در شهر مشهد کارایی باالي 3در صد از شعب درجه 70
درصد70اي بوده است و طبق محاسبات تحلیل پنجره78/0سال 6شان طی میانگین کارایی

بوده است.87/0پنجره 4داشته که میانگین کارایی آنها در 80/0از این شعب کارایی باالي 
سایرمیاندرخودشعبهجایگاهازآمده،دستبهنتایجمشاهدهباتوانندشعب میمدیران

نمایند.تعریفبازراخودخود اهداف آیندهقوتوضعفنقاطبا توجه بهوشوندآگاهرقیبان
شعبکاراییارتقايوافزایشمنظوربهزیرپیشنهاداتشدهحاصلنتایجبهتوجهبا

:باشدمیارائهسپه قابلبانکناکاراي
هاي یابیم که شعب ناکارا هزینهدر می1- 4با مقایسه نتایج بدست آمده و جدول 
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هاي اند. براي کاراشدن شعب باید هزینهزیاد و تسهیالت اعطایی کمی داشتهکارکنان
دهدنشان می1- 4کارکنان خود را کاهش و تسهیالت بیشتري اعطا نمایند. همچنین جدول 

اند.کم و سوددهی خوبی داشتهکارکنانهاي شعب کارا هزینه
هاي جذب شده توسط شعب از نوع گران قیمت بوده است شعبی که چون بیشتر سپرده

اند اگر شعب اند با توجه به زیان افزوده کارایی کمتري داشتهسپرده بیشتري جذب کرده
دل بتوانند با اعطاي تسهیالت سودآور این زیان را جبران نمایند بهتر است. اما چون م

تجزیه و تحلیل بکار رفته در این تحقیق از نوع ورودي محور است تغییرات باید بر روي 
کند این سیاست را پیشنهاد میبه کارایی برسند. که نتایج حاصلها اعمال تا شعبورودي

ها خود را براي کسب کارایی بیشتر کاهش دهند.و سپردهکارکنانهاي که شعب باید هزینه
دادهمقادیرکاراییمرزبهرسیدنبرايودهندقرارالگوراکاراهايبانک،ناکاراهايبانک

.بخشندبهبودراخودعملکردوکردهمقایسهکاراشعبمطلوبمقادیررا باخودستاندهو
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