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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۳۸۴

 مقدمه ۱
در بسیاری از کشورها نقش اصلی را در انتقال وجوه بین دارندگان مازاد و دارندگان  هابانک

بسیار در حوزه فناوری اطالعات هنوز هم شعب  ایهپیشرفتکسری بر عهده دارند. با وجود 
در جذب و تخصیص منابع مالی بر عهده دارند و مشتریان با وجود  یتیبااهمنقش  هابانک

الکترونیکی برای انجام مبادالت مالی تمایل خود را به استفاده از شعب  هایکانالاستفاده از 
شعب، شناسایی واحدهای  کاراییافزایش  رصدددنیز همواره  هابانک، روازاین. اندکردهابراز 

بخش عمده ادبیات موضوع در این  وجودبااین. اندبوده هاآنرشد  هایپتانسیلناکارا و نیز 
با یکدیگر( پرداخته و کمتر  هابانکاز نظر سازمانی )مقایسه  هابانک کاراییحوزه بر شناسایی 

نک توجه شده است. این مطالعات در تحلیل در بین واحدهای یک با کارایی وتحلیلتجزیهبه 
که اغلب مبتنی بر  ۲هاو تحلیل پوششی داده ۱کارایی یمرز هایروشاغلب از  کارایی

، ۳)الپالنته و پارادی کنندمیو سودآوری است، استفاده  ایواسطهتولیدی،  رویکردهای
بوط به سنجش دهد که بیشتر مطالعات مر(. همچنین، مطالعات دیگر نیز نشان می۲۰۱۴
. وارد کردن سواد اندپرداخته شناختیروش بهبودهایبه موضوعات تکنیکی و  هابانک کارایی
، تنظیم کردن اختالفات فرهنگی سازمانی کاراییارزیابی  یپروسهدر  هاگیرندهتصمیمو علم 

 هایاستانداردناهمگن، ساختن  هایورودی، کنار آمدن با هاشرکت کاراییدر طول ارزیابی 
 DEA ایچندالیه هایمدلفروض در مرز تولید،  هایسختگیری، کمتر کردن DEAارزیابی 

ای از های فاصلهبرای کنار آمدن با داده DEA هایمدلهای غیر نرمال و تعمیم برای داده
 (.۲۰۱۳، 4بوده است )پارادی و ژو هاتالشجمله این 

 هایروشبقه طوالنی و اقبال که با وجود سا دهدمیبررسی پیشینه تجربی نشان 
های این اختالف زیادی در انتخاب ورودی و خروجی هادادهناپارامتری نظیر تحلیل پوششی 

وجود دارد. همچنین، فرض غالب در این مطالعات بازدهی ثابت نسبت به مقیاس با  هامدل
 بوده است. هاهزینهتمرکز بر تولید کارا، میزان سود و بهینگی 

ها با با استفاده از روش تحلیل پوششی داده کاراییلعه تمرکز بر تحلیل در این مطا
( الهام ۲۰۱۲( و پارادی )۲۰۱۴رویکردهای متمایزی است که از مطالعات الپالنته و پارادی )

                                                                                                                                  
1 Frontier Analysis 
2 Data Envelopment Analysis (DEA) 
3 LaPlante and Paradi 
4 Zhu 
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 ۳۸5 هاداده یپوشش یلرشد شعبه بانک با استفاده از تحل یلپتانس یابیارز 

 

های هر سازمانی، پتانسیل رشد آن است ویژگی ترینمهمیکی از  ازآنجاکهگرفته شده است. 
را برای سهامداران به همراه داشته باشد، این  ایمالحظهقابل ،۱ایتواند سود سرمایهکه می

بسیار  سؤالیهای خود دارند، از شعب بانک توانایی ایجاد رشد بیشتری در درآمد یککدامکه 
گذاری ، کاندید بهتری برای سرمایهباالپتانسیل رشد  با شود. شعبیمهمی محسوب می

شامل نیروی انسانی متخصص و تمام امکانات الزم جهت گذاری باشند. این سرمایهمی
توان از مزایای شعب . با شناسایی پتانسیل رشد شعب بانک میباشدمیرسیدن به توان بالقوه 

برتر برای توسعه سایر شعب بهره برد. در نتیجه ارزیابی عملکرد شعب از دیدگاه ظرفیت رشد 
های ی توسعه شعب بانک حائز اهمیت باشد. معیاربرا تواندمیبا توجه به معیارهای رشد آنها 

از قبیل جمعیت محلی، هزینه خانوار و تعداد  های بانکی و عوامل محیطیرشد شامل داده
 .باشدمیمثال فاصله یک کیلومتری(  طوربهی معینی از شعبه )شعب رقیب در فاصله

ری بانکدانعت بانکداری، نقش مهم صاز زاویه دیگر، بررسی پتانسیل رشد شعب با توجه به 
ش شعب، رقابت شدید در بازار بانکداری و گرای تأسیسالکترونیکی، مخالفت بانک مرکزی با 

 .ده در کشور نیز اهمیت فراوانی داردآوری شعب زیانوری بیشتر و جمعبه سمت بهره هابانک
شعب ها به همگنی اطالعات حساس است با توجه به اینکه روش تحلیل پوششی داده

 ۱۳۹۲-۹۴هایسالنمونه مورد بررسی طی  عنوانبهدرجه یک بانک اقتصادنوین تهران 
و پتانسیل رشد شعب  کاراییانتخاب گردید. در ادامه پس از طرح مباحث نظری مربوط به 

روش تحلیل پوششی در بانکداری و مرور ادبیات تجربی مربوطه، در بخش سوم به معرفی 
و متغیرهای تحقیق معرفی و نتایج مورد  هامدلدر بخش چهارم  .شودیمپرداخته  هاداده

 و ارائه پیشنهادات دارد. بندیجمعقرار خواهند گرفت. بخش پایانی اختصاص به  ررسیب

 ارزیابی عملکرد و پتانسیل رشد شعب در بانکداری ۲
تولیدی و سودآوری و بیشتر گری، تاکنون در ارزیابی عملکرد شعب بیشتر از رویکرد واسطه

پور، ها استفاده شده است )اسالمی بیدگلی و کاشانیبا محوریت روش تحلیل پوششی داده
و کردرستمی و همکاران،  ۱۳۹۳؛ یوسفی و همکاران، ۱۳۹۳؛ دهقانی و همکاران، ۱۳۸۳

 ( که در آنها شعب بدون توجه به عوامل محیطی از۲۰۱۱ ۳؛ اکن و کیل۲۰۰5، ۲؛ یانگ۴۹۱۳
این در حالی است که  .اندبا یکدیگر مقایسه شده جوارهمقبیل جمعیت، درآمد و تعداد شعب 

                                                                                                                                  
1 capital gain 
2 Yang 
3 Eken & Kale 
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۳۸۶

شعب در مناطق مختلف و با شرایط جمعیتی، درآمدی و رقابتی مختلف قرار دارند و مقایسه 
( طی ارزیابی ۲۰۱۰) ۱است. فتحی و پاسیوراس کنندهگمراهبدون در نظر گرفتن شرایط خاص 

 هابانکه از تکنیک پژوهش عملیاتی و هوش مصنوعی برای ارزیابی عملکرد مطالعه ک ۱۹۶
 بندی زیر را ارائه دادند:استفاده کرده بودند، دسته ۲۰۰۹تا  ۱۹۹۸ هایسالطی 
و شعب بانکی  هابانکوری های مشابه برای ارزیابی بازدهی و بهرهو روش DEAاز روش  

ظرفیت  کاراییمی به بازدهی سود و پتانسیل ها توجه خیلی کاستفاده شده است و در آن
، کنندمیاستفاده  یادومرحله DEAروش شده است. همچنین، بیشتر تحقیقاتی که از 

 اختالف زیادی روازاینها اعتماد کرد. شود زیاد به آندرستی ندارند و نمی هایتکنیک
 میان نتایج تحقیقات وجود دارد.

را  هابانکسنجی بسط داده تا بتوانند شکست و رتبه اند مدلی رادومین دسته سعی کرده 
 ها را شناسایی کنند.کرده و ناکارآیی بینیپیش

ن مطالعاتی از این دست الپالنته و پارادی را ترغیب کردند تا عالوه بر در نظر گرفت
ه و در واقع اتخاذ رویکردی پویا در مطالع هابانکمتغیرهای محیطی، به پتانسیل رشد شعب 

یک  ، هدف از مدل پتانسیل رشد، ارزیابی شعب بانک بامعتقد بودند آنها توجه کنند. راییکا
گری، تولیدی و تر برای رسیدن به توان بالقوه است که در رویکرد واسطهرویکرد جامع

شکاف موجود  پر کردنمشاهده کرد. در واقع مدل پتانسیل رشد پلی برای  تواننمیسودآوری 
ها ارزیابی شعب بانک با استفاده از روش تحلیل پوششی داده شدهختهشنادر رویکردهای 

 (.۲۰۱۴)الپالنته و پارادی،  باشدمی
از تحوالت محیطی در نظر  متأثردر رویکرد مرسوم سیستم شعب از منظر فیزیکی چندان 

های شهری بسیار زیاد است، اغلب رقابت بین بانکی در محیط کهدرحالیشود و گرفته نمی
ی ناشی از نکول هاهزینههای عملیاتی، های پرسنلی، هزینهالعات متغیرهایی نظیر هزینهمط
ای ها و درآمدهای بهرهها، هزینهها، حجم تراکنشها، میزان تسهیالت، میزان سپردهوام

( پیشنهاد ۲۰۱۱؛ اکن و کیل ۱۳۹۴و کردرستمی و همکاران،  ۱۳۹۳)یوسفی و همکاران، 
بر این دارد که نه تنها متغیرهای  تأکید( ۲۰۱۴وآورانه الپالنته و پارادی )اند. رویکرد نکرده

محیطی باید برای ارزیابی پتانسیل رشد به کار گرفته شوند، بلکه به نوعی متغیرهای پویایی 
اساس  بر نماید.نظیر تغییر در میزان مشتریان و وجوه ورودی و خروجی را وارد تحلیل می

 هایحساب( سه رویکرد شامل مدل ۲۰۱۲( و پارادی )۲۰۱۴رادی )مطالعه الپالنته و پا

                                                                                                                                  
1 Fethi and Pasiouras 
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 ۳۸7 هاداده یپوشش یلرشد شعبه بانک با استفاده از تحل یلپتانس یابیارز 

 

برای ارزیابی پتانسیل رشد شعب معرفی  ۳مدل دلتا و ۲، مدل بازار۱شدهبسته/شدهافتتاح
تمرکز بر عملکرد شعب در حفظ  شدهبسته/شدهافتتاح هایحسابگردیده است. در مدل 

دل بازار این موضوع مورد توجه قرار . در مباشدمیمشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید 
گیرد که با توجه به امکانات، شرایط و موقعیت مکانی، شعبه مورد نظر از چه میزان فروش می

محصوالت و خدمات بانکی برخوردار بوده است. در مدل دلتا از خالصه کردن ورودی و 
 خروجی و استفاده از تغییرات متغیرها استفاده شده است.

. آذر اندپرداختههای مالی شعب با شاخص کاراییت تجربی داخلی به ارزیابی اغلب مطالعا
های استان گیالن با شعبه یکی از بانک ۱۸ کارایی( در تحقیقی به بررسی ۱۳۹۳و همکاران )

( تعداد پرسنلپرسنل )های از هزینه در آنای پرداختند که دو مرحله DEAاستفاده از روش 
ها ورودی و از درامد کل و حجم کل سپرده عنوانبهدارایی( ) یارادهای عمومی و هزینه و

ها خروجی استفاده کردند. نتایج تحقیق حاکی از رابطه همبستگی مثبت بین ورودی عنوانبه
ها با داده یل پوششیتحل 4یاهی( از روش ال۱۹۱۳. سبحانی و کارجو )باشدمی هایو خروج

صادرات استان تهران  یهاشعب منتخب بانک یفن کاراییبه بررسی  یانگرش واسطه
نهاده و  عنوانبهها ییها و دارااز تعداد پرسنل، ارزش سپرده کارایی. در محاسبه اندپرداخته
 عنوانبهو مطالبات معوق  هانامهضمانت، ارزش یبه بخش خصوص یفیرتکلیالت غیاز تسه

ن را یشعب بانک اقتصاد نو اراییک( ۱۳۹۰ان و همکاران )یستاده استفاده شده است. محراب
 یهایها ارزیابی کرده و به تکنولوژداده یل پوششیو تحل یاز روش شبکه عصب یبیبا ترک

. موتمنی و اندپرداختهنیز  هابانکن یش رقابت موجود بیآن بر افزا تأثیرنترنت و ید و ایجد
چند  یریگمیس روش تصمرا بر اسا هابانک یرد راهبردکعمل یابی( نیز ارز۱۳۸۹همکارانش )

مورد استفاده قرار  یو اعتبار یمال مؤسساتو  هابانکرد کعمل یابیارز یبرا یاره فازیمع
 یابیارز یارهایمع یاق با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات کتابخانهین تحقیدادند. در ا

استفاده از  سه بانک احصا شد، سپس با یبرا یرمالیو غ یدر دو سطح مال هابانکعملکرد 
شدند.  بندیرتبه TOPSIS به روش هابانکت یو در نها یدهارها وزنیمع 5فازی AHP روش

ظاهر  یت باالتریاز اهم ینسبت به عملکرد مال یرمالی، عملکرد غآمدهدستبهج یبا توجه به نتا
 شده است.

                                                                                                                                  
1 Lost accounts/Gained account model 
2 Market model 
3 Delta model 
4 Layer method 
5 Fuzzy Analytical Hierarchy Process 
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۳۸۸

 یولتو د یخصوص یهابانک یاقتصاد کارایی( به بررسی ۱۳۸7زاده و همکاران )حسین
با استفاده از  کارایی. محاسبه اندپرداختهها داده یل پوششیران با استفاده از روش تحلیدر ا

 یخصوص یهاشتر از بانکیب یدولت یهابانک یاقتصاد کاراییدهد ینشان م یکرد درآمدیرو
ل تازه یبه دل یخصوص یهابانک یصیتخص کاراییزان ین بودن مییز پایاست که علت آن ن

 هابانکن نوع یمتفاوت ا یتیریمد هایدیدگاهز یو ن یفن کاراییزان یبودن، باال بودن م تأسیس
 د است.یتول یهادر استفاده از نهاده

را انجام داده  هابانکشعب  بندیدرجهای جامع در خصوص ( مطالعه۱۳۸۶پورکاظمی )
های شاخص بندی،اساسی؛ روش رتبه بندی به سه عاملبرای هر رتبه ازآنجاکهاست. 

بندی پرداخته و از های رتبهها نیاز است، ابتدا به روشبندی و ضرایب یا وزن شاخصرتبه
شود. های اصلی و ترکیب این دو روش ارائه میها سه روش تاکسونومی، روش مؤلفهمیان آن
های مختلف تعریف شده است. در مطالعه دیگری پورکاظمی شاخص در زمینه ۴۲سپس 

آنها پرداخته است. در  کارایین ییبندی پنج بانک بزرگ تجاری کشور و تعتبه( به ر۱۳۸5)
ل یب تحلیل عاملی، تاکسونومی عددی، ترکیعنی روش تحلی بندیرتبهاینجا نیز، سه روش 

ها، بندیرتبههای اصلی عاملی و تاکسونومی عددی مورد استفاده قرار گرفته و مالک
 .اندبودهمتغیرهای مالی داخل هر بانک 

ها برای ارزیابی پتانسیل رشد شعب رویکرد استفاده از تحلیل پوششی داده رسدمیبه نظر 
( با عنوان ۱۳۹۳بانک مورد استفاده قرار نگرفته و تنها مطالعه داخلی مرتبط، مقاله سلطانی )

 ای ایران باشد. هرچندهای فوتبال لیگ حرفهتیم کاراییتوصیف و تحلیل عملکرد، پتانسیل و 
؛ یی صورت گرفته استهاتالشاخیر  هایسالدر رابطه با استفاده از متغیرهای محیطی در 

دیواندری و همکاران خطی دخالت نداشته است.  ریزیبرنامهاما عوامل محیطی در فرایند 
 5پویای شعب بانک ملت با رویکرد سوداوری در طی  کارایی( در پژوهشی به بررسی ۱۳۹۱)

حجم کار و  ،ر این تحقیق که شعب بر اساس عوامل مختلف جغرافیایی. داندپرداختهسال 
دارایی ثابت و  ،هاحجم سپرده ،یپرسنل یهانهیهز ،اندشده... به طبقات مختلف تقسیم 

و درامد  کارمزد ورودی و سود دریافتی از تسهیالت, عنوانبهبابت جذب منابع  یسود پرداخت
 ی در نظر گرفته شده است.خروج عنوانبهمازاد منابع و مصارف 

 هاروش تحلیل پوششی داده ۳
چشمگیری برای  صورتبهریزی خطی است که ها روشی مبتنی بر برنامهتحلیل پوششی داده

شود. علت مقبولیت هایی با چند ورودی و چند خروجی بکار گرفته میارزیابی عملکرد سیستم
ها، امکان بررسی روابط پیچیده و شها نسبت به سایر روگسترده روش تحلیل پوششی داده
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 ۳۸۹ هاداده یپوشش یلرشد شعبه بانک با استفاده از تحل یلپتانس یابیارز 

 

های مختلف نظیر تعمیر و نامعلوم بین چندین ورودی و چندین خروجی است که در فعالیت
ها، دانشگاه، هابانکشعب های هواپیمایی، عملکرد نیروهای پلیس، نگهداری در پایگاه

 (.۱۳۸۹)جهانشاهلو و همکارانش،  وجود دارد...  ها وبیمارستانهای بیمه، شرکت
 ود نیتع ازمندین واحدها،ی نسبی ابیارزی برا ها،دادهی پوشش لیتحلی الگو از استفاده

د . ماهیت الگو از دو منظر مورباشدمی الگو اسیمق به بازده و ت الگویماه ،یاساس مشخصه
 :گیردمیتوجه قرار 
 ها،یخروج سطح داشتن نگه ثابت با ،یابیارز ندیآفر در کهدرصورتی :یورود دگاهیالف( د

 .استی ورود استفاده موردی الگو تیماه م،یباش داشته هایورودی سازدر حداقلی سع
 ها،یورود سطح داشتن نگه ثابت بای ابیارز ندیفرآ در کهدرصورتی: یخروج دگاهیب( د

 .است یخروج فادهاست مورد الگو تیماه م،یباش داشته یخروج سطح شیدر افزا یسع
 ینسبت عنوانبه یفن ناکارایی آوردن دست به دنبال به ،یورود دگاهید با DEA یالگو در

 در واحد و بماند رییتغ بدون ،یخروج تا شود داده اهشک هایورود دری ستیه باک میباشیم
 شیفزاا هایخروج دیبا هک میهستی نسبت دنبال به ،یدگاه خروجید در رد.یگ قرار کارایی مرز

سد بر کارایی مرز به نظر واحد مورد تا دیآ وجود به هایورود در رییتغ هک آن بدون ابند،ی
 (.۱۳۸۴)خواجوی و همکاران، 

 .باشدمی ستمیسی یک هایو خروج هایورود راتییتغ نیب وندیپ انگریب اسیمق به بازده
 هب با بازده متناظر ختلف،می الگوها اربردک ها،هدادی پوشش لیتحل روشی هاییتوانا ازیکی 

 .(۱۳۹۱واحدهاست )مهرگان،  اسیمق به بازدهی ریگاندازه چنینهم و متفاوتی هااسیمق
 همان هایورود ازی مضرب هری عنی ثابت، اسیمق به بازده ثابت: اسیمق به الف( بازده

 فرض بتثا را واحدها اسیمق به بازده (۱CCR( یالگوند. کیم دیرا تول هایخروج از مضرب
 .شوندیم سهیهم مقا با بزرگ، وک وچی کواحدها نیبنابرا ند؛کیم

 تواندیم ها،یورود ازی مضرب هری عنی ریمتغ اسیمق به بازده ر:یمتغ اسیمق به بازده ب(
 یالگوند ک دیتول هایخروج در را آن از ترشیب ای و آن از مترک ای هایاز خروج مضرب همان

)۲BCC( (.۲۹۹۱ ترال، و رکند )بانکیم فرض ریمتغ را اسیمق به بازده 

 ها و متغیرهامدلمعرفی  ۴
( سه مدل به منظور تحلیل پتانسیل رشد شعب ۲۰۱۴بر اساس مطالعه الپالنته و پارادی )

( بر حفظ و شدهبسته/شدهافتتاح هایحسابمورد استفاده قرار گرفته است. مدل اول )

                                                                                                                                  
1 Charnes, Cooper, Rhodes 
2 Banker, Charnes, Cooper 
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۳۹۰

)مدل بازار( بر فروش محصوالت در بازار محلی متمرکز  دارد. مدل دوم تأکیدافزایش مشتریان 
واحدهای تجاری در  معموالً ازآنجاکه. باشدمیاست و مدل سوم ترکیبی از دو مدل فوق 

فرض بازده  هامدل( در همه ۱۳۸۹کنند )خواجوی و همکاران، مقیاس بهینه فعالیت نمی
 متغیر نسبت به مقیاس در نظر گرفته شده است.

 (شدهبسته/شدهافتتاح هایحسابول )مدل ا ۴.۱
رشد تعداد بر اساس  بندیرتبه (شدهبسته/شدهافتتاح هایحساب) ۱در مدل شماره 

، زمانی دیگرعبارتبهشوند. مشتریان جدید در مقایسه با از دست دادن مشتریان بررسی می
اقل برسد و افزایش شعبه بهترین بازده را دارد که میزان از دست دادن مشتری )ورودی( به حد

مشتری )خروجی( به حداکثر برسد. ورودی در این مدل میزان از دست رفتن مشتری و منابع 
و خروجی میزان  باشدمیها و محصوالت تسویه شده طی سال مالی مورد مطالعه مالی آن

عملکرد در حفظ و جذب مشتری جدید و به تبع آن افزایش منابع مالی و میزان محصوالت 
تر از جذب . با توجه به این که در سطح شعبه حفظ مشتریان موجود راحتباشدمیشده  ارائه

در این مدل استفاده گردید.  محور یورودلذا با این استدالل از مدل  باشدمیمشتریان بالقوه 
 متغیرهای ورودی و خروجی در مدل اول شامل موارد زیر است:

 
 (شدهبسته/شدهافتتاح هایحساباول )ورودی و خروجی در مدل  .۱شکل 

 هاورودی ۴.۱.۱
برای محاسبه این متغیر از میزان اعطای تسهیالت و (: IN1) رفتهازدست محصول

اند استفاده شده و کارت اعتباری که طی دوره مالی مورد نظر تسویه شده نامهضمانتصدور 

مدل اول

(اجاره بها)هزینه خانوار 

منابع مالی از دست رفته

مشتریان از دست رفته

جمعیت محلی

محصول از دست رفته

تعداد شعب رقیب

1KMدر فاصله 

تعداد مشتریان جدید

میزان محصول ارائه شده

جذب شدهمنابع مالی 

دهتعداد مشتریان حفظ ش
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 ۳۹۱ هاداده یپوشش یلرشد شعبه بانک با استفاده از تحل یلپتانس یابیارز 

 

ی مورد نظر بهره گرفته شده تراز دفتر کل دوره مال ۲است. برای این منظور از تراز مالی سطح 
و تعهدات مشتریان  غیردولتیتسهیالت اعطائی به بخش  هایحسابو میزان گردش بستانکار 

 اند.با یکدیگر جمع شده
 هایحساببرای محاسبه این متغیر تعداد مشتریانی که (: IN3) رفتهازدستمشتریان 

مدت یا اند و یا حساب کوتاهستهالحسنه خود را در سال مالی مورد نظر بمدت یا قرضکوتاه
الحسنه آنها دارای مانده صفر بوده و در طول سال فاقد گردش بوده مدنظر قرار گرفته قرض
 است.

میزان گردش  رفتهازدستبرای محاسبه منابع مالی (: IN4) رفتهازدستمنابع مالی 
مالی  هرسالبه( در شع ۲های دریافتی از اشخاص )در تراز مالی سطح بستانکار حساب سپرده

 مالک عمل واقع شده است.
در واقع این متغیر شاخصی از درآمد خانوارها است که (: IN5هزینه خانوار محلی )

اطالعات مناسبی از آن در دسترس نیست. لذا، با توجه به اینکه غالب بودجه خانوار در شهر 
بها از اطمینان بیشتری و آمار مربوط به متوسط اجاره شودمیتهران در بخش مسکن هزینه 
برای فصل تابستان هر سال در مناطق  مترمربعبها به ازای هر برخوردار است، متوسط اجاره

 مختلف شهر تهران برای محاسبه این متغیر مورد استفاده قرار گرفته است.
با توجه به عدم دسترسی به اطالعات جمعیت در فاصله معین از (: IN6جمعیت محلی )

معیت مناطق شهرداری برای هر شعبه استفاده شده است. برای شعبی که در مرز شعبه، از ج
مناطق واقع شده بودند از میانگین جمعیت مناطق شهرداری استفاده شد. اطالعات مورد 

 نیاز از مرکز آمار ایران اخذ گردید.
 هاخروجی ۴.۱.۲

مورد نظر همکاری منظور مشتریانی است که در سال مالی (: OUT1) شدهحفظمشتریان 
نمایند. با توجه به محاسبه خود را با شعبه ادامه داده و همچنان از خدمات شعبه استفاده می

تعداد مشتریان در ابتدای دوره مالی و تعداد مشتریان جدید و مشتریانی که دیگر از شعبه 
 ست:کنند محاسبه این شاخص از رابطه زیر محاسبه شده امورد نظر خدمات دریافت نمی

 رفتهازدستمشتریان  -= مشتریان ابتدای دوره + مشتریان جدید  شدهحفظمشتریان  

 نامهضمانتدولتی و میزان تسهیالت اعطائی به بخش غیر(: OUT2محصول ارائه شده )
و کارت اعتباری که طی دوره مالی مورد نظر به مشتریان عرضه شده است. برای این منظور 

ر کل دوره مالی مورد نظر بهره گرفته شده و میزان گردش بدهکار دفت ۲از تراز مالی سطح 
 اند.مذکور با یکدیگر جمع شده هایحساب
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۳۹۲

میزان گردش  شدهجذببرای محاسبه منابع مالی (: OUT3) شدهجذبمنابع مالی 
شعبه(  ۲های دریافتی از اشخاص، در هر سال مالی )در تراز مالی سطح بدهکار حساب سپرده

 واقع شده است.مالک عمل 
تعداد مشتریانی که در سال مالی مورد مطالعه در شعبه مورد (: OUT4مشتریان جدید )

آنها در  ایشناسنامهاختصاص یافته و اطالعات  فردمنحصربهنظر به آنها شماره مشتری 
 سیستم مشتریان بانک ثبت گردیده است.

مالی  مؤسساتعب شعب رقیب شامل تعداد ش(: OUT5شعب رقیب در اطراف شعبه )
و حتی موسسه مالی مورد مطالعه )بانک اقتصادنوین( در فاصله یک کیلومتری شعبه مورد 

دهنده میزان های بانکی با هم در رقابت هستند. این متغیر نشانکه در فعالیت باشدمینظر 
العات . برای استخراج این داده از سامانه جامع اطباشدمیرقابت در محدوده جغرافیایی شعبه 

 هابانکمکانی شبکه بانکی کشور استفاده شده است. با توجه به اینکه شعب تعداد معدودی از 
های مذکور جهت اطالعات مکانی شعب نیز در این سامانه تعریف نشده بود از سایت بانک

 استفاده گردید.

 مدل دوم )مدل بازار( ۴.۲
محصوالت و ارائه خدمات مورد بررسی  این مدل ظرفیت منابع و پتانسیل بازار را برای فروش

وری بازار، یک شعبه بانک باید خروجی خود را گسترش . برای رسیدن به بهرهدهدمیقرار 
در تعداد پرسنل بنماید. متغیرهای ورودی برای  باألخصسازی خود دهد و سعی در بهینه

نوار و جمعیت عوامل محیطی شامل هزینه خا کنترلیرقابلغاین مدل منابع و متغیرهای 
 باشند. برای مدلها شامل مانده محصوالت و سپرده میخروجی کهدرحالیمحلی هستند 

است. لذا، حداکثر  کنترلیرقابلغبازار، متغیرهای ورودی تا حد زیادی توسط مدیریت 
ها و بررسی شرایط بازار محصوالت و منابع هدف اصلی این مدل است. رساندن خروجی

در مدل بازار توجه به امکانات، شرایط و موقعیت مکانی شعبه از نظر  موضوع مورد توجه
میزان فروش محصوالت و خدمات بانکی است. در این مدل با توجه به اینکه امکان تغییر 

محور با بازده به ها از طرف شعب در متغیرهای خروجی بیشتر است از مدل خروجیداده
نشان  ۲ی مدل دوم در شکل شماره هاخروجیو  هاورودیمقیاس متغیر استفاده شده است. 

 داده شده است.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jm

br
.m

br
i.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            10 / 26

https://jmbr.mbri.ac.ir/article-1-730-fa.html


 ۳۹۳ هاداده یپوشش یلرشد شعبه بانک با استفاده از تحل یلپتانس یابیارز 

 

 
 دوم )مدل بازار(ورودی و خروجی در مدل  .۲شکل 

نیز به دلیل  نامهضمانت. باشدمیتجهیز و تخصیص منابع پولی  فعالیت بانک ترینمهم
ابع و عدم نیاز به من هابانکمحصول بانک، در جهت افزایش درآمدهای کارمزدی  ترینمهم

 مالی برای مدیران بانکی حائز اهمیت است.
عالوه بر متغیرهای مشترک با مدل اول معرفی سایر متغیرهای ورودی و خروجی در مدل 

 دوم به شرح ذیل هستند:
 هاورودی ۴.۲.۱

گردد که الاقل یک خدمت ماندگار از مشتری به فردی اطالق می(: IN2تعداد مشتریان )
افت کارت نقدی، دریافت تسهیالت، کارت اعتباری و... از شعبه قبیل افتتاح حساب، دری

مدت و یا دریافت کرده باشد. برای دریافت خدمت ماندگار افتتاح یک سپرده کوتاه
الحسنه در یک شعبه مدت و قرضهای کوتاهالحسنه ضروری است، لذا تعداد سپردهقرض
تواند چندین به اینکه یک مشتری می . با توجهباشدمیتعداد مشتریان آن شعبه  دهندهنشان

حساب در یک شعبه افتتاح نماید به منظور دقت بیشتر در محاسبه این شاخص افرادی که 
ها مالک عمل اند تنها یکی از حسابالحسنه بودهمدت یا قرضدارای چندین حساب کوتاه

 واقع شده است.
ده بیش از یک میلیارد ریال تعداد مشتریانی که دارای سپر(: IN7تعداد مشتریان مهم )

این متغیر در نظر گرفته  گیریاندازهباشند، مالک و یا تسهیالت بیش از پنج میلیارد ریال می
 شده است.

تعداد کارمندانی که مرکز هزینه پرسنلی آنها در شعبه مورد بررسی (: IN8تعداد پرسنل )
 قرار دارد.

مدل دوم
(اجاره بها)هزینه خانوار 

تعداد پرسنل

تعداد مشتریان مهم

جمعیت محلی

هتعداد مشتریان شعب

تعداد شعب رقیب
1KMدر فاصله 

مانده ضمانتنامه

مانده سپرده

مانده تسهیالت 
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۳۹۴

 هاخروجی ۴.۲.۲
تسهیالت اعطائی به بخش غیردولتی که  حسابمانده(: OUT6مانده تسهیالت اعطایی )

 دفتر کل استخراج گردید، استفاده شد. ۲از تراز مالی سطح 
مانده پایان سال حساب تعهدات (: OUT7ها و کارت اعتباری صادره )نامهمانده ضمانت

 دفتر کل شعب استخراج گردید، استفاده شد. ۲مشتریان که از تراز مالی سطح 
های دریافتی از اشخاص که از مانده پایان سال حساب سپرده(: OUT8) هاسپردهکل 

 دفتر کل شعب استخراج گردید، استفاده شد. ۲تراز مالی سطح 

 (ترکیبیسوم )مدل مدل  ۴.۳
هدف از این مدل ترکیب مدل اول و دوم به منظور بررسی پتانسیل رشد شعب با توجه به 

. در واقع عملکرد باشدمیو مدل بازار  شدهبسته/شدهحافتتا هایحسابمدل  توأمانرویکرد 
با فروش خدمات و محصوالت بانک با  زمانهمشعب در حفظ و جذب مشتری و منابع مالی 

 توجه به موقعیت و امکانات شعبه مورد توجه قرار گرفته است.
 متغیرهای محیطی۴.۳.۱

که طبق  باشدمیدرصد  ۱٫۴۴ طبق اعالم مرکز آمار ایران نرخ رشد جمعیت در شهر تهران
 (.۱محاسبه گردیده است )جدول  ۱۳۹۴الی  ۱۳۹۲های آن جمعیت مناطق تهران برای سال

 ۱ل جدو
 شعب مورد بررسی یشهردارجمعیت مناطق 

 سال
 منطقه

۱ 

 منطقه
۲ 

 منطقه
۳ 

 منطقه
۴ 

 منطقه
5 

 منطقه
۶ 

 منطقه
7 

 منطقه
۸ 

 منطقه
۱۱ 

 منطقه
۱۲ 

 منطقه
۱۳ 

 منطقه
۱۴ 

 منطقه
۲۱ 

۹۲ ۴5۲٬۲۱5 ۶5۱٬۲7۶ ۳۲۳٬۲۲۴ ۸۸۶٬۲۶۳ ۸۱۶٬775 ۲۳۶٬۶5۱ ۳۱۸٬7۳۰ ۳۸۹٬۰۸۶ ۲۹7٬۲۶۴ ۲۴7٬7۰۳ ۲۸۴٬۰۳۴ ۴۹۸٬۳۸۲ ۱۶7٬۴۰۰ 

۹۳ ۴5۸٬7۲7 ۶۶۰٬۶55 ۳۲7٬۸7۸ ۸۹۹٬۰۲۶ ۸۲۸٬5۳۶ ۲۴۰٬۰5۹ ۳۲۳٬۳۲۰ ۳۹۴٬۶۸۹ ۳۰۱٬5۴۴ ۲5۱٬۲7۰ ۲۸۸٬۱۲۴ 5۰5٬55۹ ۱۶۹٬۸۱۱ 

 ۹۴ ۴۶5٬۳۳۲ ۶7۰٬۱۶۸ ۳۳۲٬5۹۹ ۹۱۱٬۹7۲ ۸۴۰٬۴۶7 ۲۴۳٬5۱۶ ۳۲7٬۹75 ۴۰۰٬۳7۳ ۳۰5٬۸۸7 ۲5۴٬۸۸۸ ۲۹۲٬۲7۳ 5۱۲٬۸۳۹ ۱7۲٬۲5۶ 

 منبع: مرکز آمار ایران

از مرکز آمار  مترمربعبها در تابستان همان سال به ازای هر برای هر سال مالی میزان اجاره
 داده شده است. نمایش ۲ایران استخراج گردید که در جدول 
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 ۳۹5 هاداده یپوشش یلرشد شعبه بانک با استفاده از تحل یلپتانس یابیارز 

 

 ۲جدول 
 در مناطق شهرداری شعب مورد بررسی مترمربعبه ازای هر  بهااجارهمیزان 

 منطقه سال
۱ 

 منطقه
۲ 

 منطقه
۳ 

 منطقه
۴ 

 منطقه
5 

 منطقه
۶ 

 منطقه
7 

 منطقه
۸ 

 منطقه
۱۱ 

 منطقه
۱۲ 

 منطقه
۱۳ 

 منطقه
۱۴ 

 منطقه
۲۱ 

۹۲ ۲7۴٬5۲۳ ۲۲۹٬7۹۲ ۲7۱٬۸۱۶ ۱۸۱٬۰۶۰ ۱۹۴٬۴۳۹ ۲۲۳٬5۹۳ ۱۹۱٬۱۶۸ ۱۸۱٬۶۳7 ۱5۱٬۱۴5 ۱۴۳٬7۱5 ۱۶۹٬۶۸۲ ۱5۰٬5۰۲ ۱۳۸٬۱۹۹ 

۹۳ ۳۰۲٬7۴۳ ۲5۳٬5۶۰ ۲۹۶٬۰۳۹ ۱۹۲٬۸۱5 ۲۱۳٬۸۴۶ ۲۳7٬۱۶۲ ۲۱۳٬۱۶۴ ۱۹5٬77۹ ۱۶۱٬۸۹۲ ۱5۰٬۹۰۴ ۱۸۰٬77۹ ۱۶۰٬۰5۲ ۱۴۶٬۳۴۸ 

۹۴ ۳۴۱٬۰۰۸ ۲۸۶٬۰۲۱ ۳۳۳٬۶5۴ ۲۱۶٬۲۱۶ ۲۴۰٬5۶۹ ۲۶5٬۸۴۰ ۲۳۸٬۲۹7 ۲۱۸٬۲۲۸ ۱7۸٬7۲۰ ۱۶۶٬۸۳7 ۲۰۰٬۸۴۱ ۱77٬۱۱7 ۱۶۳٬۲۳7 

 منبع: مرکز آمار ایران

 عنوانبهبها، جمعیت محلی و تعداد شعب رقیب در منطقه در این تحقیق میزان اجاره
جه و جمعیت محلی با تو بهااجارهاند. میزان در نظر گرفته شده کنترلغیرقابلعوامل محیطی 

ای برای جذب منابع توسط های منطقهبرای در نظر گرفتن پتانسیل به ماهیتی که دارند،
 هر شعبه پس از ارزیابی کهدرصورتیاند. متغیرهای ورودی در نظر گرفته شده عنوانبهشعب 

 خطی با مازاد این دو شاخص مواجه باشد، در واقع ریزیبرنامهدر نتیجه محاسبات  اشرتبه
یایی خود در حد مطلوب بهره نبرده است. تعداد شعب از پتانسیل و ظرفیت موقعیت جغراف

 خروجی در نظر گرفته شده و چنانچه نتیجه محاسبات عنوانبهرقیب در فاصله یک کیلومتری 
استنباط کرد که محدوده  طوراین توانمیکمبود این شاخص در یک شعبه را نشان دهد، 

 تر است.یر شعب ضعیفشعبه مورد نظر از لحاظ رقابت بانکی نسبت به محدوده سا
آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده به غیر از جمعیت محلی و هزینه  ۳در جدول 

خانوارها که در باال بررسی شدند، درج گردید است. الزم به ذکر است که تعداد شعب مورد 
آوری شده است، ها برای سه سال متوالی جمعکه اطالعات آن باشدمیشعبه  ۳۰بررسی 

به منظور رعایت اصل همگنی در روش تحلیل  ۱.باشدمی ۰۹ین تعداد کل مشاهدات برابر بنابرا
 ۱۳۹۲ها از شعب درجه یک بانک اقتصاد نوین استان تهران در محدوده زمانی پوششی داده

 استفاده شده است. ۱۳۹۴الی 

                                                                                                                                  
و حفظ محرمانگی اطالعات بوده است. توضیحات  DEAPنحوه کدبندی با توجه به محدودیت های نرم افزار  ۱

 .موجود است بیشتر در پیوست
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۳۹۶

 ۳جدول 
 بانکی مار توصیفی متغیرهای مورد استفادهآ

 است. ۹۰های جدول . تعداد مشاهدات برای تمام شاخصارقام به میلیون ریال، های تحقیقمنبع: یافته

 /شدهافتتاح هایحسابدر مدل اول ) ۱برای ارزیابی پتانسیل رشد واحدهای کارا
ه شده است. ( بهره گرفتA&P) ۲پیترسون -( و مدل دوم )بازار( از روش اندرسونشدهبسته

تواند یا مساوی یک، امتیاز شعب می ترکوچکدر این روش با توجه به عدم وجود محدودیت 
تر عمل کرده است. شایان عددی باالتر از یک باشد و هرچه امتیاز باالتر باشد آن واحد کارا

آوری شده به مقیاس میلیون ریال در این تحقیق ذکر است ارقام ریالی که از شعب جمع
فاده شده است. اطالعات مورد نیاز در رابطه با شعب بانک از پایگاه اطالعاتی بانک اقتصاد است

آوری شده است. همچنین، در برخی موارد نیاز به مراجعه به شعب نوین و ادارات آمار جمع
 و تکمیل برخی اطالعات محیطی وجود داشت. تائیدبانک اقتصاد نوین جهت 

                                                                                                                                  
 شود.ها استفاده میها در مرز کارایی قرار گرفته و لذا از روش های مکمل برای مقایسه آنشعبی که همه آن ۱

2 Andersen & Petersen 

عالمت  شاخص
انحراف  میانگین اکزیممم مینیمم اختصاری

 معیار
 IN1 ۴۳۳٬۸57 ۶۲۳٬7۶۳٬۱7۰ ۱۰٬۲۴۸٬۹۸۲ ۶5٬۴۲5٬۸۸7 رفتهمحصول ازدست

 IN2 ۱٬۶۴۲ ۲۸٬7۹7 ۱۲٬۲۴5 ۶٬۱۳۱ تعداد مشتریان شعبه
 IN3 ۱۶۸ ۱٬5۱۸ ۶۲5 ۳۱۶ رفتهتعداد مشتریان ازدست

 IN4 ۲٬7۱5٬۴55 5۱٬۹57٬77۳ ۲5٬۰۴۸٬۲۲۰ ۱۰٬۹۳۸٬7۲۹ رفتهمنابع مالی ازدست
 IN5 7۴ ۴۹7 ۱7۸ ۸۰ تعداد مشتریان مهم

 IN6 7 ۱۸ ۱۱ ۳ تعداد پرسنل
 OUT1 ۲٬۴۳۲ ۲۹٬۸۳۰ ۱۲٬۸7۰ ۶٬۱5۳ شدهتعداد مشتریان حفظ

 OUT2 7۰۸٬۰۹۰ ۶۲۴٬77۱٬۶۲۳ ۱۰٬۶۰7٬۹57 ۶5٬۴۹۹٬۱5۸ میزان محصول ارائه شده
 OUT3 ۹٬۰۳۰٬۹7۲ 5۲٬۱۱5٬۶۳۲ ۲5٬7۱۶٬۳۳7 ۱۰٬۸۰۸٬77۳ منابع مالی به دست آمده

 OUT4 ۴57 ۱٬۹7۴ ۱٬۰۶7 ۳۳۴ تعداد مشتریان جدید
 OUT5 ۶ 7۰ ۲7 ۱۶ تعداد شعب رقیب

 OUT6 ۳۲۱٬۳57 ۶٬۱۴۳٬۸۰۴ ۱٬۶7۲٬۱5۲ ۱٬۲۱۱٬۴۱۲ مانده تسهیالت
نامه و کارت مانده ضمانت

 OUT7 ۱7٬۱5۳ 5٬۱۱۳٬۴۸7 ۸۱7٬۸۹۰ ۸۹5٬577 اعتباری

 OUT۸ ۸۹۶٬۰۱۴ ۴٬۶۰۸٬۰7۲ ۲٬۳۳۹٬۰۴۹ 7۹۹٬۱۶5 های مشتریانمانده سپرده
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 ۳۹7 هاداده یپوشش یلرشد شعبه بانک با استفاده از تحل یلپتانس یابیارز 

 

 نتایج ارائه ۵
ها پتانسیل رشد از سه دیدگاه مختلف و با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده در این تحقیق

شدند. بر  بندیرتبهشعب مورد ارزیابی قرار گرفت و شعب مورد مطالعه از نظر پتانسیل رشد 
شعبه در طول هر سه سال جزء  ۱۲شعبه مورد بررسی تعداد  ۳۰اساس نتایج مدل اول از 
ظاهر شدند و  ۱شعبه حداقل در یک سال دارای امتیاز کمتر از  ۱۸شعب کارا بودند. تعداد 

این بدان معناست که شعب مذکور با توجه به موقعیت مکانی و امکانات موجود و در مقایسه 
میانگین امتیاز شعب در . اند به ظرفیت بالقوه خود برسندبا عملکرد واحدهای دیگر نتوانسته

 .باشدمی ۰٫۹7۶این مدل 
مقادیر مازاد ورودی و کسری خروجی برای شعب ناکارا نمایش داده  (پیوست) 5در جدول 

شاخص هزینه خانوار  عنوانبهبها شده است. با توجه به اینکه جمعیت و میزان اجاره
گر آن است که متغیرهای بیرونی و شعب دخالتی در تغییر آنها ندارند، مازاد این مقادیر بیان

موجود در منطقه به نحو مطلوب استفاده نمایند و باید برای  اند از پتانسیلاین نتوانسته
 عنوانبهرسیدن به توان بالقوه خود تالش مضاعفی انجام دهند. تعداد شعب رقیب در خروجی 

دهنده میزان رقابت بانکی در محدوده شعبه اختیاری نشانیکی دیگر از عوامل محیطی غیر
که دارای میزان کسری در این شاخص هستند شعبی  یابیمکانو ضروری است در  باشدمی

این است که احتماالً شعب در مناطقی  دهندهنشانتجدید نظر گردد، زیرا کسری این خروجی 
 اند که از نظر رقابت ضعیف هستند.قرار گرفته
دارای مازاد محصول  DMU 36تنها  شودمیمشاهده ( پیوست) 5که در جدول  طورهمان

مواجه نشده است و این  رفتهازدستای با مازاد منابع مالی هیچ شعبه. باشدمی رفتهازدست
واحد، میزان منابع مالی  ۸برای  رفتهازدستوجود تعداد مازاد مشتریان  با دهدمیامر نشان 

 ۳۰گیرنده )واحد تصمیم ۹۰. در این مدل از تعداد باشدمیقبول در حد قابل رفتهازدست
واحد با مازاد جمعیت محلی  ۱۰بها و تعداد احد با مازاد اجارهو ۱۹شعبه در سه سال( تعداد 

دهد این واحدها نسبت به سایر واحدها از پتانسیل موجود منطقه مواجه گردیدند که نشان می
 ۱۲های پیترسون داده -اند. با توجه رویکرد روش اندرسونهدر حد مطلوب استفاده نکرد

 پیوست(.در   ۶قرار گرفت )جدول  وتحلیلهتجزیشعبه کارا توسط روش مذکور مورد 
شعبه از نظر دستیابی به توان بالقوه در طول  ۱۴شعبه مورد بررسی  ۳۰در دومین مدل از 

را  ۱امتیاز  اندنتوانستهشعبه حداقل در یک سال مالی  ۱۶هر سه سال مالی کارا بودند. تعداد 
های ناکارا در مدل بازار در دکسب کنند. میزان کمبود خروجی و مازاد ورودی برای واح

های کارا در مدل بازار و میزان کمبود خروجی و مازاد ورودی برای واحد (پیوست) 7جدول 
با توجه به افزایش تعداد ورودی و درج گردیده است. در مدل سوم (پیوست) ۸در جدول 
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۳۹۸

: ترکیب های مشابه در هم ترکیب گردیدند که شاملها و خروجیخروجی، برخی از ورودی
تعداد مشتریان شعبه در پایان سال، ترکیب مانده سپرده،  عنوانبه شدهحفظمشتری جدید و 

 عنوانبهمانده محصوالت و ترکیب منابع مالی با محصوالت  عنوانبه نامهضمانتتسهیالت و 
شعبه مورد بررسی  ۳۰در این مدل از  .باشدمیمیزان گردش محصوالت و منابع مالی شعبه 

شعبه حداقل در طول یک سال  ۱۱شعب کارا و  عنوانبهعبه در طول هر سه سال ش ۱۹
بندی شعب با استفاده از هر سه مدل در ند. نتایج رتبهدیدشعب ناکارا مشخص گر عنوانبه

 آورده شده است. ۴جدول 
نتایج سه روش را با یکدیگر مقایسه نمود )به دلیل تفاوت  راحتیبهتوان با وجود آنکه نمی

قابل استخراج است. نکته اول اینکه شعبه شماره  5رویکردها( اما نکات جالبی از نتایج جدول 
بر اساس هر سه رویکرد رتبه نخست را دارد. این شعبه در منطقه تجاری شهر واقع شده و  ۸

دهد با حجم سپرده و مانده اعتباری باالیی نیز دارد. عملکرد شعبه نشان می مشتریان با سابقه
فرض ثبات سایر شرایط، حفظ مشتریان و جذب منابع جدید به بهترین نحو در مقایسه با  با

سایر شعب درجه یک بانک اقتصاد نوین اتفاق افتاده است. نکته دوم به عدم تغییر وضعیت 
. رتبه این شعب با تغییر رویکرد شودمیمربوط  ۲۹و  ۲۶، ۲۴، ۱۰، ۹، 7، ۲شعب  دارمعنی

ها در وضعیت مطلوبی هستند ولی برخی دیگر از هر زاویه کند. برخی از آنچندان تفاوتی نمی
دیگر ندارند. نکته آخر  ۱که مورد بررسی قرار گیرند عملکرد مطلوبی در مقایسه با شعب درجه 

وقتی رویکرد ارزیابی  کهطوریبهاست  ۱۹و  ۱7، ۱۶، ۱5تغییر وضعیت قابل مالحظه شعب 
ها داری در رتبه آندهیم، بهبود معنیبه بازار تغییر می شدهبسته/شدهافتتاح هایحسابرا از 

این شعبه در از  کهدرحالیدهد، نشان می ۱7تر شعبه شود. برای مثال بررسی دقیقایجاد می
جلوگیری کند، اما توانسته  رفتهازدستو به تبع آن منابع مالی  رفتهازدستافزایش مشتریان 

 کهطوریبهداشته باشد  یکدیگراالیی را در مقایسه به شعب درجه مانده سپرده و تسهیالت ب
را کسب نموده است. برآیند  ۳و بر اساس رویکرد دوم رتبه  ۲۱بر اساس رویکرد نخست رتبه 
دهد وزن عملکردی این شعبه در مدل دوم به حدی زیاد بوده ترکیب دو رویکرد نیز نشان می

 صعود داشته باشد. 7شعبه تا عدد  که توانسته بر اساس مدل ترکیبی رتبه
با توجه به اینکه جذب مشتری جدید و افزایش تعداد مشتریان و کاهش نرخ از دست دادن 

( حائز اهمیت بوده است شدهبسته/شدهافتتاح هایحسابمشتری در مدل اول )مدل 
دیت بیشتری اند، باید جشعب ناکارا در نظر گرفته شده عنوانبهتوان بیان نمود شعبی که می

در بازاریابی و حفظ مشتریان و رضایتمندی مشتریان به خرج دهند و عوامل این امر در شعب 
عدم توجه به نیازهای  یرنظعواملی  مورد نظر بررسی و نسبت به اصالح آنها اقدام گردد.

 ...دقتی در انجام امور بانکی مشتریان وای، تعلل و بیاخالق حرفه کارگیریبهمشتری، عدم 
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 ۳۹۹ هاداده یپوشش یلرشد شعبه بانک با استفاده از تحل یلپتانس یابیارز 

 

 ۴جدول 
 های مورد مطالعهخالصه نتایج کلیه مدل

 مدل ترکیبی مدل دوم مدل اول مدل
 رتبه میانگین امتیاز رتبه میانگین امتیاز رتبه میانگین امتیاز شعبه

branch 1 ۰٫۹۹۹ ۱۳ ۰٫۹۳۶ ۲۱ ۱٫۰۴ ۱5 
branch 2 ۱٫۱۳ ۸ ۱٫۱۰۸ ۸ ۱٫۱۶۸ ۸ 
branch 3 ۱٫۰۳۳ ۱۱ ۰٫7۸۳ ۲5 ۱٫۰۹7 ۱۱ 
branch 4 ۰٫۹۸۸ ۱۶ ۰٫۹۴۹ ۱۹ ۰٫۹77 ۲۶ 
branch 5 ۰٫۹۱7 ۲۸ ۰٫۹۸۶ ۱5 ۰٫۹۸۹ ۲۱ 
branch 6 ۰٫۹55 ۲5 ۰٫۶۱۳ ۳۰ ۰٫۸۸۳ ۳۰ 
branch 7 ۱٫5۳۴ ۳ ۱٫۴۳5 ۲ ۱٫5۰۸ ۲ 
branch 8 ۲7٫۱۴۳ ۱ ۱٫۴۹۸ ۱ 5٫۴۸7 ۱ 
branch 9 ۰٫۹۶۲ ۲۴ ۰٫۹۳ ۲۲ ۱٫۰۶۶ ۱۳ 

branch 10 ۰٫۹۹ ۱5 ۰٫۹۸۳ ۱۶ ۰٫۹۸۳ ۲۳ 
branch 11 ۰٫۹۸5 ۱7 ۰٫۶۹۳ ۲7 ۰٫۹۸۲ ۲۴ 
branch 12 ۰٫۹۲۹ ۲7 ۰٫۹57 ۱۸ ۰٫۹۸ ۲5 
branch 13 ۰٫۹۹۳ ۱۴ ۱٫۰۶5 ۹ ۱٫۰۰۹ ۱۸ 
branch 14 ۱٫۳۳۳ ۶ ۰٫۹۶۹ ۱7 ۱٫۰۶5 ۱۴ 
branch 15 ۰٫۹۸ ۱۹ ۱٫۲۸۳ ۴ ۱٫۱۰۲ ۹ 
branch 16 ۰٫۹۸۴ ۱۸ ۱٫۱۱۹ 7 ۱٫۱۰۱ ۱۰ 
branch 17 ۰٫۹77 ۲۱ ۱٫۴۱7 ۳ ۱٫۱7۶ 7 
branch 18 ۱٫۳7۱ 5 ۱٫۱۶۹ ۶ ۱٫۱۹5 ۶ 
branch 19 ۰٫۹7 ۲۲ ۱٫۲۰۳ 5 ۱٫۰۲7 ۱7 
branch 20 ۱٫۱۳۶ 7 ۰٫۶۴ ۲۸ ۱٫۲۰7 5 
branch 21 ۱٫57۱ ۲ ۰٫7۳۸ ۲۶ ۰٫۹۸۶ ۲۲ 
branch 22 ۰٫۸۶۳ ۳۰ ۰٫7۹۴ ۲۴ ۰٫۹۰۳ ۲۸ 
branch 23 ۰٫۸۸۸ ۲۹ ۰٫۹۴5 ۲۰ ۰٫۸۹۲ ۲۹ 
branch 24 ۰٫۹۶۶ ۲۳ ۰٫7۹۹ ۲۳ ۰٫۹۹۲ ۲۰ 
branch 25 ۰٫۹7۹ ۲۰ ۱٫۰۴5 ۱۱ ۱٫۰۳۱ ۱۶ 
branch 26 ۱٫۰۲ ۱۲ ۱٫۰۳7 ۱۳ ۱٫۰۶۹ ۱۲ 
branch 27 ۱٫۴5۹ ۴ ۱٫۰۱5 ۱۴ ۱ ۱۹ 
branch 28 ۰٫۹5۲ ۲۶ ۰٫۶۳۸ ۲۹ ۰٫۹۳۶ ۲7 
branch 29 ۱٫۰57 ۱۰ ۱٫۰۶۱ ۱۰ ۱٫۳۴۸ ۴ 
branch 30 ۱٫۰۶۲ ۹ ۱٫۰۴۱ ۱۲ ۱٫۴۰۸ ۳ 

 تحقیق هاییافتهمنبع: 
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۴۰۰

م )مدل بازار( فروش محصوالت بانک از قبیل اعطای تسهیالت، نظر به اینکه در مدل دو
و کارت اعتباری مالک ارزیابی پتانسیل رشد شعب در نظر  نامهضمانتافتتاح حساب، صدور 

گرفته شده است شعبی که موفق به جذب سپرده و فروش محصوالت متناسب با موقعیت 
 عنوانبهبرخی شعب در هر دو مدل  اند.ناکارا در نظر گرفته شده شعب عنوانبهاند خود نشده

و این بدان معنی است که شعب فوق با توجه به موقعیت مکانی  اندشدهشعب ناکارا معرفی 
اند، بلکه در فروش خود نه تنها در مسئله حفظ و جذب مشتری عملکرد مطلوبی نداشته

چه بسا مسئله عدم اند، که محصوالت و ارائه خدمات نسبت به سایر شعب ناموفق عمل کرده
توجه به حفظ و جذب مشتری باعث دامن زدن به مشکل فروش محصوالت بانک شده است. 

توان بیان نمود اول و دوم می هایمدلدر مدل ترکیبی با توجه به ترکیب ورودی و خروجی 
و مدل بازار است.  شدهبسته/شدهافتتاح هایحسابکه نتایج این مدل ترکیبی از نگرش مدل 

 های مورد بررسی درج گردیده است.خالصه نتایج کلیه مدل ۴جدول در 

 گیرییجهنتو  بندیجمع ۶
و عملکرد شعب بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی و پتانسیل منطقه و تنها  کاراییتعیین 

تواند نتایج نادرستی به همراه داشته باشد. در این تحقیق می یسازماندرونهای با اتکا به داده
وارد کردن عوامل محیطی از قبیل جمعیت محلی، هزینه خانوار و تعداد شعب رقیب در با 

های مکانی شعب با توجه به ویژگی کاراییفاصله یک کیلومتری شعبه تالش شد تا میزان 
هایی شعب بانک تمرکز بر شاخص کاراییآنها، تعیین گردد. رویکرد رایج در رابطه با سنجش 

های الپالنته و سنجید ولی بر اساس تالشیستای واحدها را میداشت که گویی عملکرد ا
( رویکردهای پویایی برای تحلیل پتانسیل رشد شعب معرفی شدند که در این ۲۰۱۴پارادی )

 مقاله مورد اقتباس قرار گرفتند.
( که تمرکز در آن بر شدهبسته/شدهافتتاح هایحساببا توجه به نتایج مدل اول )مدل 

آموزشی برای  هایدورهذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی بود، برگزاری روی میزان ج
های بازاریابی و جذب مشتری و تبیین آفرینی برای مشتریان و تکنیککارکنان در جهت ارزش

رسد. نتایج جایگاه و اهمیت مشتریان در سیستم بانکی برای شعب ناکارا ضروری به نظر می
بر فروش محصوالت، نشان داد که شعب ناکارا در جدول  تأکیدبا مدل دوم )مدل بازار( نیز 

بایست تالش مضاعفی در جهت جذب مشتریان اعتباری، اعطای تسهیالت و می( پیوست) 7
 به مشتریان هدف مبذول نمایند. نامهضمانتکارت اعتباری و صدور 

 تعییندر توجه به شرایط محیطی از جمله سطح درآمدی منطقه، حضور رقبا و جمعیت 
شعب از نگاه  کاراییشعب نقش قابل توجهی داشته و الزم است نحوه نگرش به  کاراییمرز 
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 ۴۰۱ هاداده یپوشش یلرشد شعبه بانک با استفاده از تحل یلپتانس یابیارز 

 

های حسابداری فراتر رفته و شامل تحلیل محیط بر شاخص تأکیدصرف به داخل سازمان و 
با این نگرش تصمیم به انحالل و توسعه شعب در مناطق مختلف  رودمینیز گردد. انتظار 

 وت و البته پویایی صورت گیرد.متفا صورتبه

 منابعفهرست 
 شعب یوربهره سنجش (.۱۳۹۳) ، آ.و خدیور ، ع.،باعرض مقبلم.،  محمودآبادی، ، زارعی.آذر، ع

 فصلنامه .گیالن( استان هایبانک از )یکی ایشبکه هایپوششی داده تحلیل رویکرد با بانک
 ۳۰5 – ۲۸5، ۲۰ شماره هفتم، سال .بانکی-پولی هایپژوهش

شعب  کاراییسنجش  یهاروش یابیسه و ارزیمقا (.۱۳۸۳) ، م.و کاشانی پور.، غ ،اسالمی بیدگلی
سال یازدهم، شماره  .حسابداری و حسابرسی هایبررسی .مناسب یالگو ارائهو  کشعب بان کارایی

۳۸ ،۲7-۳ 
 هایسیاستو  هاپژوهشفصلنامه  .های تجاری کشوربانک بندیرتبه (.۱۳۸5) .ح .پورکاظمی، م
 .۴۰و  ۳۹ هایشمارهسال چهاردهم،  .اقتصادی

 .دیپژوهشی پژوهشنامه اقتصا-فصلنامه علمی .هابانکشعب  بندیدرجه (.۱۳۸۶) .ح .مپورکاظمی، 
 پژوهشکده امور اقتصادی، سال هفتم، شماره سوم.

ها و کاربردهای هتحلیل پوششی داد (.۱۳۸۹) .ه ،نیکومرام .، وف ،زاده لطفی، حسین.غ ،جهانشاهلو
 انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران. .آن

ها در تعیین پرتفویی کاربرد تحلیل پوششی داده (.۱۳۸۴) ، م.و ربیعه ، ع.،، سمیعی فرد.ش ،خواجوی
مجله علوم اجتماعی و انسانی  .در بورس اوراق بهادار تهران شدهیرفتهپذی هاشرکتاز کاراترین 

 .۲، شماره ۲۲دوره  .دانشگاه شیراز
 لیتحل (.۱۳۹۱) ، ف.یو عشق ، م.،یماسکی ف.، ،یلطف زادهنیحس غ.، ، جهانشاهلو،.، عیواندرید

 .هاهدادی پوشش لیتحلی مل نفرانسک نیچهارم .یسودآور ردیکرو با ملتک بانی ایپو کارایی
صادرات  یهاشعب منتخب بانک یفن اییکار گیریاندازهو  یبررس (.۱۳۹۱) ، ح.و کارجو .،سبحانی، ح

 ۲۱۱-۱۹5، ۶۲شماره  ۲۰، دوره اقتصادی هایسیاستو  هاپژوهش نشریه .استان تهران
ای ایران های فوتبال لیگ حرفهتیم کاراییمطالعه تحلیلی عملکرد، پتانسیل و  (.۱۳۹۳) .سلطانی، م

چهارم،  سال .رزشی و رفتار حرکتیدو فصلنامه پژوهش در مدیریت و .هابا روش تحلیل پوششی داده
 .7شماره 

و شعب  یانسان یرویعملکرد ن یابیارز (.۱۳۹۴) ، ع.زادهو معصوم ، ع.،یموریرتی، ام.س ،یکردرستم
 یاربردهاکات در یق در عملیتحق .هاداده یل پوششیالن با استفاده از روش تحلیبانک صادرات گ

 ۱۳7-۱۲5 ،(۴5 یاپی)پ ۲، شماره ۱۲دوره  .(یاربردکات یاضیآن )ر
ن ینوشعب بانک اقتصاد کارایی یابیارز (.۱۳۹۰) ع. ،یهاد و ،.ص ،یمهتد ی، ساعت.س ،انیمحراب

 یاربردهاکات در یق در عملیتحق نشریه .هاداده یل پوششیو تحل یعصب از روش شبکه یبیبا ترک
 ۳۹-۲۹ ،۴شماره  ،۸ دوره .(اربردیکات یاضیآن )ر
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 پیوست
تقسیم کرده  ۳ها را بر عدد بدین صورت است که شماره هاDMU یگذارشمارهنحوه توجه: 

( ۱۳۹۲در سال نخست ) DUMشد،  ۰٫۳. اگر عدد اعشاری ظاهر شده کنیممیو به باال گرد 
( و عدد غیر اعشاری شماره ۱۳۹۳در سال دوم ) DMU ۰٫۶دهد، عدد اعشاری را نشان می

 ( خواهد بود.۱۳۹۴شعبه در سال سوم )
 ۱7÷  ۲=  5٫۶است.  ۱۳۹۳در سال  ۶ماره شعبه ش DMU17مثال: 
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 5جدول 
 ارقام به میلیون ریال -مازاد ورودی و کسری خروجی واحدهای ناکارا در مدل اول

DMU IN1 IN3 IN4 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 
۱ ۰ ۱۱۴ ۰ ۰ ۰ ۱۶۴٬۶۸۹ 7۶ 

۱۲ ۰ ۱۴۹ ۰ ۴٬7۶۰ ۰ ۰ ۰ 
۱۳ ۰ ۰ ۰ ۱٬5۱7 ۰ ۰ 7۴ 
۱۴ ۰ ۰ ۰ ۱٬۹5۲ ۰ ۰ ۲۶۴ 
۱5 ۰ ۰ ۰ ۴٬۹7۱ ۰ ۰ ۱۱۲ 
۱۶ ۰ ۰ ۰ ۱٬۰۳۰ 7۲۲٬5۳۴ ۰ ۱7۰ 
۲5 ۰ ۰ ۰ ۱٬۱7۱ ۲۶۳٬5۱۸ ۰ ۱۴ 
۲7 ۰ ۰ ۰ ۴٬۱۴۴ ۳۴۳٬7۴۴ ۰ ۰ 
۲۸ ۰ ۲۸۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۳۰ ۰ ۴۱۹ ۰ ۱٬۱7۴ 5۳۰٬۸۶۲ ۰ ۰ 
۳۳ ۰ ۰ ۰ ۱٬۸۴7 ۹۲٬۸۱۹ ۰ ۳5۴ 
۳۴ ۰ ۰ ۰ ۴۶۸ ۰ ۰ 5۴7 
۳۶ ۲٬۳۹۱٬۳۰۸ ۱۲۸ ۰ ۱٬۸۸۶ ۰ ۰ ۹۳ 
۳7 ۰ ۰ ۰ ۲٬۴5۶ ۰ ۲٬۳۱۴٬۹7۴ ۴۰۶ 
۴۳ ۰ ۰ ۰ ۱٬57۲ ۴۰۹٬۴5۸ ۰ ۰ 
۴۶ ۰ ۰ ۰ ۲٬۲۰۶ ۰ ۰ ۳۲۲ 
۴۹ ۰ ۰ ۰ ۱۴7 ۱۴۲٬۸۴۶ ۰ ۳۰7 
55 ۰ ۰ ۰ ۱٬۹۱۰ ۰ ۰ ۱۹۶ 
۶۴ ۰ ۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۳ 
۶5 ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 7۹ 
۶۶ ۰ ۲۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۹۰ 
۶7 ۰ ۰ ۰ ۲٬۸۸۶ ۱۳۸٬۶۱۳ ۰ ۴۹۸ 
۶۸ ۰ ۰ ۰ ۲٬۸۴۴ ۰ ۳٬7۰۱٬۹۰۲ ۴۳۲ 
۶۹ ۰ ۰ ۰ 5٬۱۳۰ ۰ ۰ 5۱۳ 
7۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۹٬۰۱۱ ۰ ۰ 
7۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶5٬۱۰۰ ۰ ۰ 
7۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱5 
7۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴۱ 
۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴5۱٬۸۹۸ ۰ ۲5۱ 
۸۳ ۰ ۰ ۰ ۹۱۶ ۸۹۳٬۰۹۱ ۰ ۴۲7 

 های تحقیقمنبع: یافته
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 ۶جدول 
 ارقام به میلیون ریال-خروجی در واحدهای کارای مدل اولمازاد ورودی و کسری 

DMU IN1 IN3 IN4 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 
۴ ۰ ۱۲ ۰ ۰ ۰ 7۱۰٬۱۴۸ ۳۳7 
5 ۰ 5۲۸ ۱۰٬۲77٬5۹۲ ۰ ۰ ۰ ۳۴ 
۶ ۰ ۲۸5 ۰ ۰ 5۸۳٬۸۸۰ 7۰۴٬5۹5 ۰ 
7 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۸ ۰ ۱۹۹ ۱٬۳۰۹٬575 ۰ ۱۹۱٬۴۲۹ ۶۳۸٬۴۸7 ۱۹۲ 
۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

۱۹ ۰ ۰ ۲۹٬۱۶۹٬۰۶۹ ۳٬۲7۹ ۲٬۴۱۴٬7۹۹ ۰ ۰ 
۲۰ ۰ ۰ ۳۹٬55۶٬۰۸۳ 5٬۸۹۰ ۲٬۴۴۲٬۱۱۹ ۰ ۲۶۳ 
۲۱ ۱٬۲۳۳٬7۱5 ۴۰۸ ۲٬۴۱۲٬۴۳۰ ۲٬۴۳5 557٬۱۴۲ ۰ ۰ 
۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۲۳ ۰ ۳۱٬۶۲5 ۱۱7٬۶۲۳٬۸۱۳ ۰ ۲۶۴٬۰۲۱٬۲7۸ ۱٬۱7۸٬۸۱۴ ۳7۱ 
۲۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۴۰ ۰ ۰ ۹٬۳۲5٬۰۶۶ ۰ ۱۸7٬۲۹۶ ۰ ۲۴ 
۴۱ ۰ ۲57 ۳۲٬۲5۱٬۱۶۲ ۰ ۱٬۹۹۱٬۸۶۴ ۰ 7۲ 
۴۲ ۳۲٬7۳۸ ۳۹۱ ۲٬۳۰۹٬5۸۹ ۱٬۲7۹ ۰ ۰ ۱۰۱ 
5۲ ۰ ۰ ۲٬۱۰۱٬7۴۴ ۰ ۰ ۰ ۱۲۸ 
5۳ ۰ 5۴۴ ۲5٬۲۹۳٬۴۰۳ ۰ ۸۲۶٬۲5۰ ۰ ۱۴۹ 
5۴ ۸۰۰٬۲۰۲ ۳7۹ ۲٬۶۸۱٬۰۰۰ ۹۲۳ ۱۱۲٬۴۲۸ ۱٬۰75٬۶۱۶ ۰ 
5۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
5۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۴۰٬۰۹7 ۱۴۸ 
۶۰ ۱7۴٬۴۱۸ ۱٬۱۹۳ ۰ ۱٬7۸۴ ۳۸۸٬۸۱۱ ۳٬۴۶۸٬۲۸۰ ۰ 
۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۰۲٬55۸ ۱٬۲7۲٬۰۶7 ۴۱۰ 
۶۲ ۰ ۳۶ ۸٬۰۲۸٬۸7۴ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۶۳ ۰ ۱٬۸۰۱ 7٬۳۲۰٬۱۴۱ ۱٬۸۲۲ ۸۳۶٬۲۱۴ ۱۱٬۲۳5٬۳۳۹ ۰ 
7۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
77 ۱۸۱٬۹۴5 ۲۰ ۱٬۰75٬۱57 ۰ ۰ ۰ ۰ 
7۸ ۲۸۶٬7۱۳ ۲ ۱٬۶۸5٬۳۹۸ ۰ ۰ ۰ 55 
7۹ ۳٬۳7۹٬۹۳۲ ۱۴۰ ۱۹٬5۳۸٬۲۰۹ ۳٬5۶۱ ۰ ۰ ۰ 
۸۰ ۱۱۶٬۳۲۰ ۹ ۶7۳٬۰۹۸ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۸۱ ۱٬۸5۶٬۴۰۱ ۰ ۱۰٬۱۰۳٬755 ۱٬۰۰۰ ۹۹٬۹۶۴ ۹۹۹٬۸۰۴ ۱۰۰ 
۸5 ۰ ۱۸۲ ۲٬۳7۸٬۸7۹ ۰ ۴۱۸٬۳۸7 ۰ ۰ 
۸۶ ۲۲٬۹۸۲ ۲۱ ۴۱۳٬77۱ ۰ ۳۳٬5۸۲ ۰ ۰ 
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 ۶ادامه جدول 
DMU IN1 IN3 IN4 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 

۸7 5۶٬۴۸5 ۰ ۰ 77۱ ۲5۰٬۱۴5 ۱٬5۲۲٬۱۴۲ ۱۱7 
۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۸۹ ۱۰۹٬۴۱۰ ۱7 7۲۲٬۱7۴ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۹۰ ۶۱۸٬۲۳۹ ۰ ۳٬۶۸5٬۴۹۴ ۱٬۰۰۰ ۱۰۰٬۰۰۰ ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱۰۰ 

 های تحقیقمنبع: یافته

 7جدول 
 یالر یلیونارقام به م -ناکارا در مدل دوم یواحدها یو مازاد ورود یکمبود خروج

DMU IN2 IN7 IN8 OUT6 OUT8 OUT7 
۲ ۴٬۹۸۶ ۰ ۴ ۰ ۴۰٬۲۲۶ ۰ 
۳ ۶٬۸۰۸ ۰ ۴ ۶7۴٬۶۶۳ ۳۴5٬۱۶۴ ۰ 
7 ۶٬۱۱۰ ۲۰ ۰ ۳٬۸۲۳٬۶۳۳ ۰ ۶۲٬۹۹۴ 
۸ ۹٬۱۳۶ ۸ ۱ ۳٬۰77٬7۳۲ ۰ ۲۰۱٬77۸ 
۹ ۱۱٬75۶ ۴ ۳ ۱٬۶۶۰٬۹۰۶ ۰ ۳5۴٬۸7۶ 

۱۰ ۰ ۰ ۱ ۸۰٬۰۰۰ ۰ ۰ 
۱۲ ۰ ۰ ۲ ۱۰۲٬۹۸۱ ۰ ۰ 
۱5 ۰ ۳۸ ۰ ۰ ۴۱7٬۲75 ۰ 
۱۶ ۰ ۰ ۰ ۱٬۳۱۲٬۰۳۹ ۰ ۹۴۴٬۳۲۴ 
۱7 ۰ ۰ ۰ ۹۸۶٬۱۰۰ ۰ 5۱۶٬۲۶۳ 
۱۸ ۰ ۰ ۱ ۱٬۳7۳٬7۰5 ۰ ۱۰۳٬5۲7 
۲5 ۱٬۲۸۸ ۰ ۰ ۸۰5٬۴۶۳ ۰ ۹۱٬۱۸5 
۲۶ ۳۹۰ ۰ ۰ ۴7۴٬5۳7 ۰ ۰ 
۲7 ۱۹۳ ۲ ۰ ۱۸5٬۲۸5 ۳۰7٬۹۸۶ ۰ 
۳۰ ۱٬7۸۲ ۰ ۲ ۴7۴٬۸۶۶ ۰ ۰ 
۳۱ ۱٬۸۴۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲٬۹۰۲ 
۳۲ ۱٬5۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴٬۲۳۰ 
۳۳ ۱٬۴۶۶ ۰ ۰ ۱۰۱٬۱۲۲ ۰ ۳۴5٬۳۳۸ 
۳۴ ۰ ۱۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۳5 ۰ ۲7 ۰ ۰ ۰ ۶7٬7۸۱ 
۴۰ ۰ ۰ ۰ ۴۸۲٬۶۳۰ ۰ ۰ 
5۸ ۱۱٬۰۲۸ ۲۹ ۰ ۸۳7٬۱5۸ ۰ ۱٬۰۲۹٬۴۳۸ 
5۹ ۹٬5۴۲ ۰ ۰ 7۴5٬5۱۱ ۰ ۹۲۸٬۸۴5 
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 7جدول ادامه 
DMU IN2 IN7 IN8 OUT6 OUT8 OUT7 

۶۰ ۸٬۸۱۹ ۱۲ ۰ ۴۸5٬۰۲۴ ۰ ۴7۴٬۹۶۱ 
۶۱ ۶٬۶۳۶ ۰ ۰ ۹57٬۴۲7 ۰ ۱٬۱75٬۶۸5 
۶۲ 5٬۳5۶ ۰ ۰ 7۸۲٬۹۳۳ ۰ 7۳7٬۱۶۶ 
۶۳ 5٬۳۴۹ ۰ ۰ ۱٬۸75٬۴۲۶ ۰ ۴۴۲٬۴۸۸ 
۶۴ ۲٬۹۴۱ ۰ ۰ 5۱٬۹۱5 ۰ ۱٬۲5۲٬۸۴۸ 
۶5 ۱٬۸۳۹ ۰ ۰ ۶۹۹٬۸۳۹ ۰ 7۴۸٬۹۸۹ 
۶۶ ۰ ۰ ۰ ۱٬۴۴۳٬۲۱۴ ۰ ۲۲۶٬۴7۹ 
۶7 ۰ ۴ ۱ ۸۹7٬۲۹۱ ۰ ۰ 
۶۸ ۰ ۰ ۱ 75۰٬۴۹۸ ۰ ۰ 
7۰ ۶٬۲۹۰ ۰ ۰ 77۲٬5۳7 ۰ ۲۰7٬۱۴۸ 
7۱ 5٬7۱۲ ۰ ۰ ۸5۶٬۴۰۶ ۰ ۱۶۶٬۲۳۶ 
7۲ 5٬۱۳۲ ۰ ۰ ۹۴۲٬۲۳۰ ۰ ۱۳۰٬۱5۰ 
۸۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۴5۳٬5۳۶ 
۸۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۳۳۴٬۸۹5 
۸۴ ۰ ۰ ۰ ۱5۶٬۲۱۹ ۰ ۲57٬7۸۲ 

 یقتحق هاییافته: منبع

 ۸جدول 
 اندرسون پیترسون -مازاد ورودی و کسری خروجی شعب کارا در مدل دوم

DMU IN2 IN7 IN8 Out6 Out7 Out8 
۴ ۹۱۱ ۱۶۴ ۰ ۱75٬۳۱۰ ۰ ۰ 
5 ۴٬۱۹۹ ۰ ۲ ۰ ۶۰٬7۸۴ ۰ 
۶ ۱۱٬5۳۲ ۰ ۴ ۰ ۱۹۹٬۶۱۹ ۰ 

۱۹ ۹۴۹ ۶۸ ۰ ۰ ۰ 57۶٬5۰۰ 
۲۰ ۱5۳ ۳۸ ۰ ۲۱۶٬۸۸۶ ۰ ۳۲۴٬۹۶۶ 
۲۱ ۹۶۸ ۰ ۰ ۱٬۱۱۹٬۹۰۲ ۱۸۸٬۱۳۴ ۹۲۳٬۹۳۱ 
۲۲ ۶٬7۸۳ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ 
۲۳ ۳٬۴5۶ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ 
۲۴ ۱۲٬۳۲۳ ۰ 7 ۲57٬۹۶۴ ۶٬۳۸۶ ۴۱۶٬۹۱5 
۳7 ۰ 5۴ ۰ ۰ 57٬۸۶۸ ۰ 
۳۸ ۰ ۰ ۰ ۴۹٬۳5۰ ۰ ۰ 
۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ 
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 ۱۳۹۶پاییز  /۳۳سال دهم/ شماره  ۴۰۸

 ۸جدول ادامه 
DMU IN2 IN7 IN8 Out6 Out7 Out8 

۴۳ ۶۴۱ ۸۹ ۰ ۶۳۴٬۹7۴ ۰ ۳۶۸٬7۲۰ 
۴۴ ۳۱۰ ۳ ۰ ۰ ۳٬7۲۸ ۰ 
۴5 ۰ ۰ ۰ ۶۶ 5 7۶ 
۴۶ ۲۸5 ۰ ۰ ۰ ۱۱۴٬۸۰7 ۰ 
۴7 ۱۱۱ ۳ ۰ ۰ 5۹٬5۲5 ۶۲7٬۳5۸ 
۴۸ ۰ ۲۸ ۱ ۳۳۰٬۸۳۴ ۱۶۳٬۸۰۱ ۰ 
۴۹ ۳۴۹ ۴7 ۰ ۳۴۱٬۴۸۶ ۰ ۱5۹٬۴۹۴ 
5۰ ۲55 ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۳٬۲۹۶ 
5۱ ۳٬7۰5 ۰ ۰ ۱٬۰۸۱٬۲۸۹ ۰ ۱٬۰77٬۴۹۴ 
5۲ ۱٬۲۱۱ ۴۴ ۰ 5۸5٬۴5۲ ۰ ۰ 
5۳ 5۱۲ ۰ ۰ ۱۴۴٬۶۱۴ ۰ ۰ 
5۴ ۶٬۶5۱ ۰ ۲ 5۸۱٬۲۳5 ۰ ۳۱۳٬۲۲۶ 
55 ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
5۶ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۱7۴٬۴۸۲ ۴57٬۶۸۱ 
57 ۰ ۰ ۰ ۲۰۰ ۱۳ ۱75 
7۳ ۰ ۰ 5 ۰ ۰ ۰ 
7۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 
75 ۲٬۲۶۶ ۲7 ۴ ۰ ۰ ۳5۴٬75۲ 
7۶ 5۰5 ۱۰۱ ۰ ۱۸٬۱75 ۰ ۰ 
77 ۳۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
7۸ ۲٬5۸۸ ۳۲ ۱ ۰ ۰ ۰ 
7۹ ۱٬۱57 ۸ ۰ ۰ ۱۰٬۶۹۰ ۰ 
۸۰ ۴۳۲ ۳ ۰ ۰ ۱٬۶۰۱ ۰ 
۸۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
۸5 ۸۰۴ ۴ ۰ ۳۳۸٬7۶۰ ۱۰7٬۴۶۹ ۰ 
۸۶ ۳٬۰۸۸ ۰ ۱ ۶۲۶٬۱۰۱ ۰ ۰ 
۸7 ۴٬۲۳۳ ۱۶ ۱ ۲۰۰٬5۴۰ ۴۶۸٬۰5۱ ۰ 
۸۸ ۳۴۴ ۱۶ ۰ 5۸٬5۹5 ۲۲٬۰۸۸ ۰ 
۸۹ 7۸ ۴ ۰ ۱۳٬۶7۰ 5٬۱5۳ ۰ 
۹۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۳٬۳۴۳ ۴۰٬۴۴۴ ۸۶٬۳۴۱ 

 یقتحق هاییافتهمنبع: 
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