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چکیده
بانـک  شـعب  عوامل تولید در فنی کارآییوري و بررسی بهرههدف اصلی این پژوهش، 

ها اسـت.  پوششی دادهروش تحلیلو1کوئیستوري مالمبهرهبا استفاده از شاخص،مسکن
، طـی  خوزسـتان در سـطح اسـتان   مسـکن شعبه از شعب بانک 40، عملکرد به این منظور

گرفته است. در مجموع، نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار1387ـ1384مالی هايسال
دهـد کـه   ن مـی نشـا کوئیست، ي عوامل تولید، با استفاده از شاخص مالمورتغییرات بهرهاز 

درصد برخـوردار بـوده   6از میانگین رشد ،وري کل عوامل تولید طی دوره مورد بررسیبهره
. باشـد در ایـن دوره مـی  وري شـعب است. تغییرات تکنولوژیکی از دالیل مهـم رشـد بهـره   

.استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
نوردانشجوي دوره دکتري علوم اقتصادي دانشگاه پیام.

1- Malamquist
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بـا فـرض بـازده نسـبت بـه      مـدار، یش نهـاده با گرافنی شعب بانک مسکنکارآییمیانگین 
بوده است.78/0و 83/0، 77/0، 88/0به ترتیب هاي مورد مطالعه،طی سالمقیاس متغیر

فنی، کارآییها، کوئیست، تابع مسافت، تحلیل پوششی دادهشاخص مالم
.تکنولوژیکیکارآییمقیاس، کارآیی

,JEL:C6بندي طبقه G21.



1388119زمستان، 2فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 

. مقدمه1
ایـن زمینـه، در  درکس پوشیده نیسـت. مالی بر هیچمؤسساتامروزه نقش و اهمیت 

ابزار پرداخت، ارائهو از طریق تجهیز منابع، کنندمیها نقش مهمی ایفا بانک،اغلب کشورها
کشور بر عملکرد کل اقتصاد ،اندازگذاري و پساعطاي تسهیالت و ایجاد تعامل بین سرمایه

اي کشور شبکه بانکی در جهت رسیدن به اهداف توسعه،در کشور ما نیزگذار هستند.تأثیر
گـردآوري وجـوه   ،که مهمترین رسالت سیسـتم بـانکی  عهده دارد. از آنجاوظیفه مهمی بر

هـا در  هاي مولد اقتصادي است، بررسی عملکرد بانکجامعه و تخصیص بهینه آن به فعالیت
،هـاي مـورد اسـتفاده   ها و نهادهبا سطح مشخصی از سپردهافزایش حجم تسهیالت اعطایی

در ایـن میـان، اسـتفاده از    یکی از معیارهاي اصلی ارزیابی عملکرد مناسب هر بانک اسـت.  
هـاي  وري شـعب، هماننـد شـاخص   و سـطح بهـره  کـارآیی ابزارهایی جهت تعیـین میـزان   

هاي اصلی ارزیابی عملکرد وشاز جمله رکوئیست در ارزیابی عملکرد کل عوامل تولید، مالم
به معناي ،وري باال در صنعت بانکداري هر کشورو بهرهکارآییست. در واقع، وجود اهابانک

،که در نهایتاست نرخ سود باالتر و ارائه خدمات با کیفیت باالتر ،ترینیهاي بانکی پاهزینه
توجه به اهمیت تحقیـق، از  گردد. بامیمنجرگذاري در کشورهاي سرمایهبه کاهش هزینه

شعب بانک مسکن، ارزیابی روند تغییـرات  کارآییحبررسی سط،جمله اهداف تحقیق حاضر
وري هـر  ح بهـره سطیک از عوامل فنی و مدیریتی برهرتأثیرو 1وري کل عوامل تولیدبهره

یک از شعب است.
تحقیـق جربـی بررسـی مبـانی نظـري و سـوابق ت    بـه ابتدا

وري و بهرهکارآییشده و نتایج حاصل از برآورد ارائه،تحقیقروششود، سپسپرداخته می
بخش پایـانی بـه   شود.وتحلیل میتجزیه،مورد مطالعهشعبیک از کل عوامل تولید در هر

.اختصاص داردهاپیشنهادارائهگیري تحقیق و نتیجه

1- Total  Factor Productivity (TFP).
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مبانی نظري تحقیق.2

آییکارمفهوم .2ـ1

باشد.آل مییک مفهوم نسبی است و مقایسه بین عملکرد واقعی و عملکرد ایدهکارآیی
گیري از منابع توجه دارد و میزان اسـتفاده مفیـد از   به نحوه بهره،کارآییتوان گفت که می

ـ دیگر،دهد. به عبارت منابع را نشان می دسـت آمـده بـه بـازدهی     ه نسبت بازدهی واقعی ب
یـا در واقـع نسـبت مقـدار     ؛یا راندمان اسـت کارآیی،یین شده (مورد انتظار)استاندارد و تع

را مـورد  کـارآیی سه نـوع  ١فارل.شود به مقدار کاري که باید انجام شودانجام میکاري که
،فنـی کارآییدر .٤دياقتصاکارآییو ٣تخصیصیکارآیی، ٢فنیکارآیی؛دهدبررسی قرار می

هـا بـه محصـوالت مطـرح اسـت. بـه       و چگونگی تبدیل نهادهرابطه بین نهاده و محصوالت
فنی یک مفهوم نسبی کارآییباشد. میمربوطبه ساختار تکنولوژیکی،فنیکارآیی،عبارتی

فنی به کارآییدر و نحوه استفاده از تکنولوژي است. ها در نوعزیرا مقایسه بین بنگاه،است
فنی باالتر است کـه بتوانـد بـا    کارآییداراي بنگاهی ،شود. طبق تعریفدو مفهوم توجه می

ـ   تکنولوژي و(یعنیهاي مفروض و ثابتمجموعه داده کـارگیري عامـل کـار و    ه یـا نحـوه ب
هـا تولیـد   میزان محصول بیشتري نسبت به سایر بنگـاه ،سرمایه که قبالً تعیین شده است)

کـارآیی ،براین بـه آن تولیـد اسـت. بنـا   میزان محور بحث روي تغییر ،. در این تعریفنماید
ست که با توجه بـه سـطح   اطبق تعریفی دیگر، یک بنگاه زمانی کاراگویند.می٥مدارستاده

ثابت محصول، از یک یا چند عامل تولید، بدون افزایش در مقادیر سایر عوامل، در قیاس بـا  
گوینـد.  یمـ ٦مدار، روش نهادهکارآییها کمتر استفاده کند. به این روش سنجش سایر بنگاه

فنی ارتباطی با قیمت عوامل ندارد، و لذا در مواقعی که نتوان قیمـت عوامـل را بـه    کارآیی
توانـایی یـک   ،تخصیصیکارآییتواند مورد استفاده قرارگیرد. گذاري کرد، میدرستی ارزش

باشـد. هـاي آنهـا مـی   واحد اقتصادي در استفاده از ترکیب بهینه عوامل با توجه بـه قیمـت  

1- Farrel
2- Technical Efficiency.
3- Allocative Efficiency.
4- Economic Efficiency.
5- Output Oriented.
6- Input Oriented.
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آیـد، عبـارت  دست مـی ه فنی و تخصیصی بکارآییضرب اقتصادي نیز که از حاصلکارآیی
دست آوردن حـداکثر سـود ممکـن بـا توجـه بـه       ه ست از توانایی یک واحد اقتصادي در با

ها.قیمت و سطح نهاده
منوط به تعریف و مقایسه با یک حد استاندارد مشـخص اسـت. روش   کارآییتشخیص 

و کـارآیی ایی است که بیشـترین کـاربرد را در زمینـه ارزیـابی     هروشاز یتحلیل مرزي یک
ابتـدا واحـدهاي اقتصـادي بـا بـرآورد      ،در این روشست.اهاي اقتصادي داراوري بنگاهبهره

آورنـد، و سـپس   را بـه وجـود مـی   کـارآیی هزینه و یا سود، مرزي به نـام مـرز   ،توابع تولید
دیگر واحـدها  ، و ند به عنوان واحدهاي کارآمدکنهایی که در روي این مرز فعالیت میبنگاه

شوند. که در خارج از آن قرار دارند، به عنوان واحدهایی ناکارآمد شناخته می
همانند روش مرز تصادفی و قطعی، و ،صادسنجیتهاي پارامتریک اقدر این مورد، روش

مطالعـات  دراباشند که بیشترین کـاربرد ر هایی میاز جمله روشDEA١روش ناپارامتریک
هر بانک با تـابع تولیـد   کارآیی،هاي پارامتریکدر روشدارند.کارآییمربوط به تحلیل مرز 

. شـود تعیین مـی ٣داگالسـ و کاب٢آمده از توابع تولید یا هزینه ترانسلوگدسته مرزي ب
دارد.امکان آزمون فرضیه وجود،اقتصادسنجیهايمدلاستفاده ازبه دلیل ها،در این روش

بـرخالف  ،هـاي خـدماتی  هـاي پارامتریـک ایـن اسـت کـه در فعالیـت      مهمترین ایراد روش
لـذا ؛هاي تولیدي، امکان تصریح یک شکل بخصوص براي اغلب توابع مشـکل اسـت  فعالیت

به کارآیینمرات ،در این روش. همچنینشودها ایجاد میهاي خاصی در تخمینمحدودیت
دیگر، تغییر واحـدهاي  باشند. به عبارتها وابسته میدهها و ستاگیري نهادهواحدهاي اندازه

متفاوتی را بـراي واحـدهاي   کارآییگیري و تخمین جدید تابع مرزي تصادفی، نمرات اندازه
خواهد نمود. ارائهمورد بررسی 

هـاي  ریزي خطی براي ارزیابی عملکرد بنگاهها نیز یک روش برنامهدادهتحلیل پوششی
هـا،  هـا و سـتاده  با استفاده از اطالعات موجود مربوط به نهاده،است. در این روشاقتصادي

،شـود. در ایـن روش  هـا محاسـبه مـی   هاي مختلف هر یک از بنگاهکارآییمقادیر مربوط به 
واحدها با یک سطح استاندارد از قبـل تعیـین شـده یـا تـابعی معلـوم و مشـخص مقایسـه         

اي است که در شـرایط یکسـان،   گیرندهنها واحدهاي تصمیمشوند، بلکه مالك ارزیابی آنمی
دهند. از آنجا که تعیین تابع تولیـد مـرزي در عمـل مشـکل     هاي مشابهی انجام میفعالیت

1- Data Envelopment Analysis (DEA).
2- Translog Cost Fundction.
3- Cobb-Douglas Cost Function.
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هایی کـه بـاالترین نسـبت سـتاده بـه نهـاده را داشـته باشـند،         بنگاهDEA، در روشاست
خواهند بود. کارآییدهنده مرز تشکیل

و ١ها، تحت دو فرض بـازده ثابـت  ها در روش تحلیل پوششی دادهبنگاهارزیابی عملکرد 
در ،پذیرد. بر همین اساسگرا، صورت میگرا یا ستادهبا دو رویکرد نهاده٢متغیر به مقیاس،

شود که اصوالً ارزیابی عملکرد واحـدهاي  مطرح میBCC،4وCCR٣دو مدل، DEAروش
شـعبه بـوده و  Nاگر فـرض شـود کـه بـانکی داراي     شود.اقتصادي از طریق آنها انجام می

فنی شعبه کارآییند نکتاده را تولید میسMمقدار،نهادهKهرکدام از شعب با استفاده از
اي بـه صـورت زیـر محاسـبه     گیـري نهـاده  ، با جهـت CCRتوجه به مدلگیرنده باتصمیم
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فنی تحت فرض بازدهی ثابـت بـه   کارآییکننده یک عدد اسکالر و بیانθجایی که در 
نسبت بهینـه نهـاده مـورد نیـاز بـراي تحصـیل مقـدار معینـی         θدر واقع باشد.مقیاس می

بین صفر و  یـک قـرار   θدهد. مقدار عددي د استفاده آن را نشان میمحصول به میزان مور
یـک بـردار   λبـاالتري اسـت.   کارآییدهنده سطح دارد و هرچه به یک نزدیکتر باشد نشان

1*Nباشد هاي مرجع براي شعب ناکارا میوزن مجموعهدهندهکه نشاناستاز اعداد ثابت
آیـد.  دست مـی ه مقادیر بهینه آن ب،با حل الگووشود به عنوان مجهول در نظر گرفته میو

Yیک ماتریسN*Mست. اهاستادهX یک ماتریسN*Kست. اهانهادهازjy وjx نیز
Nور بایـد مـذک . مـدل  باشدام میjهاي شعبهها و نهادهستادهازK×1وM*1بردارهایی 

بار و هربار براي یک شعبه محاسبه شود.
کننـد، فـرض بـازدهی    از آنجا که همه شعب مورد بررسی در مقیاس بهینه عمـل نمـی  

'1تواند همیشه مناسب باشد، لذا با افـزودن قیـد تحـدب     ثابت به مقیاس نمی  I در

1- Constant Return to Scale (CRS).
2- Variable Return to Scale (VRS).
3- Charnes, Cooper, Rhodes (CCR).
4- Banker, Charnes, Cooper (BCC).
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که شامل فرض بازدهی متغیـر  (BCCرا بسط داد، تا به مدل CCRمدلتوانمی،مدل باال
کـارآیی نمـره  کـارآیی مقیاس نیز از تقسیم کارآییتبدیل شود. میزان )باشدمیبه مقیاس 

دست آمـده در حالـت بـازده    ه بکارآییشعبه در حالت فرض بازده ثابت به مقیاس بر نمره 
گرفتن در یا توانایی یک بانک براي قرار١،اسمقیکارآییآید. دست میه متغیر به مقیاس ب

در حالت بـازده متغیـر   تواندمیدارد که یک بانکی، اشاره به مزایایمقیاس بهینه اقتصادي
ـ با تغییـر انـدازه  ،به مقیاس آورد. وجـود فـرض بـازده ثابـت بـه مقیـاس در       دسـت ه اش ب

یک بانک بـا تغییـر مقیـاس    رآییکاست که میزان امعنابه آنها، بانککارآییگیري اندازه
عملکرد آن تغییر نخواهد کرد.

در محـدوده  ،اما فرض بازده متغیر به مقیاس تنها بیانگر این حقیقت اسـت کـه بنگـاه   
نماید، به منظـور تعیـین نـوع بـازدهی نسـبت بـه       بازدهی ثابت نسبت به مقیاس عمل نمی

ـ   ازده نزولـی نسـبت بـه مقیـاس    مقیاس (افزایشی یا کاهشی) باید قید سوم را به صـورت ب
)1'( NIتعیین نوع بازده به مقیاس حاکم بر فرایند تولیـد  ،تغییر داد. به عبارت دیگر

فنی واحد مزبور در حالت بازده غیرصـعودي  کارآییبراي یک بنگاه خاص، با مقایسه مقدار 
بـه ایـن  ؛شـود تعیـین مـی  فنی متغیر نسبت به مقیاس،کارآیینسبت به مقیاس، با مقدار 

صورت که اگر این دو با هم برابر باشند، آنگاه واحد مـورد نظـر در شـرایط بـازدهی نزولـی      
شـرط بـازدهی صـعودي    ،نماید، و در غیـر ایـن صـورت   فعالیت می،نسبت به مقیاس تولید

هاي مورد بررسـی در  ههریک از بنگاکارآیی، DEAدر روشاست. نسبت به مقیاس برقرار 
شود.ها تعیین میمقایسه با عملکرد سایر بنگاه

٢وريبهره.2ـ2

اساس مقدار محصول سرانه تولیدشده به ازاي هـر واحـد نهـاده    بر،وري یک بنگاهبهره
وري نسـبت مقـدار سـتاده بـه     شود. در حالت یک ستاده و یک نهاده، بهـره گیري میاندازه

x0ا از نهـاده رy0بنگـاه محصـول  ،ه عبارت دیگر، اگر در دوره صـفر باشد. بمقدار نهاده می

شود:مشخص میزیروري آن به صورتولید کند، بهرهت
)۲ـ۲(

0

0
0 x

y


1- Scale Efficiency
2- Productivity.
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وري در این دوره برابـر  تولید شود، میزان بهرهx1از نهادهy1محصول،اگر در دوره یک
است با:

)۲ـ۳(
1

1
1 x

y


نسبت به دوره صفر (دوره پایه) به صورت زیـر بـه دسـت    ،در دوره یکوري و شاخص بهره
آید:می

)۲ـ۴(

0

1

0

1

0

0

1

1

1

0
1

x
x

y
y

x
y

x
y






کنـد. نـرخ رشـد    وري بنگاه چگونه نسـبت بـه دوره پایـه تغییـر مـی     دهد بهرهکه نشان می
آید. در حالت وجود چنـدین  تفاوت نرخ رشد مقادیر ستاده و نهاده به دست میوري ازبهره

جایگزین مقادیر نهاده و ستاده در فرمول فوق ،شاخص مقدار نهاده و ستادهنهاده یا ستاده،
به صورت زیر است:١وري عوامل تولیدشاخص بهره،گردد. در این حالتمی

)۵-۲(
x

y

Q

Q





0

1
1

به ترتیب شاخص مقدار ستاده و نهاده بنگاه در دوره یک نسـبت بـه   xQو yQکه در آن، 
ریـزي خطـی از   سـنجی و برنامـه  هـاي اقتصاد روش،امـروزه (دوره پایه) هسـتند.  دوره صفر

. شـاخص هسـتند وري عوامل تولید در واحدهاي اقتصادي هاي بررسی بهرهمهمترین روش
ریـزي خطـی بـراي    برنامههايهاي موجود در روشکوئیست نیز از جمله ابزاروري مالمبهره

وري کل عوامل تولید است.سنجش بهره

کوئیستمالموريبهرهشاخص.2ـ2ـ1

شاخصـی از   ،هـا دادهتـوان بـا اسـتفاده از روش تحلیـل پوششـی     شان داد که مـی ن٢فار
شـود.  کوئیست گفته میشاخص مالم،وري کل عوامل تولید  را به دست آورد که به آنبهره

نظیـر  وري کل عوامل تولیـد،  مهم سنجش بهرههايبرخالف دیگر شاخص،در این شاخص
در ایـن شـاخص،   ها نیست. همچنـین ها و نهادههبه داشتن قیمت ستادينیاز٣،ترنکویست

1- Multi-Factor Productivity (MFP).
2- Fare (1994).
3- Tornqvist
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) و تغییـرات  کارآیی(انتقال مرز تکنولوژیکیوري کل عوامل تولید به تغییرات تغییرات بهره
شاخص مـالم کوئیسـت   استفاده از ) قابل تفکیک است. کارآیی(رسیدن به مرز فنیکارآیی

١هـاي تـابلویی)  (دادهاديی و سري زمـانی واحـدهاي اقتصـ   عهاي مقطداشتن دادهنیازمند 

صـرفاً بـا   وري عوامـل تولیـد  محاسبه بهرهترنکویست،ی نظیراست، در حالی که در شاخص
، 2004(موهـان و ري، پـذیر اسـت  ، امکـان هاي سري زمانی براي یک بنگـاه دادهاستفاده از 

).11ص
وعـه  ممجبا استفاده از دو ،وري کل عوامل تولید راکوئیست، تغییرات بهرهشاخص مالم

هـا در مقایسـه بـا    محاسبه نسبت مسافت هر مجموعه از دادهاساساطالعات داده شده، بر
بـه عنـوان تکنولـوژي مرجـع      tکند. اگر تکنولوژي دوره گیري میتکنولوژي مشترك اندازه

وري کـل  بهـره مدار، در محاسبه گیري نهادهبا جهتکوئیست شود، شاخص مالماستفاده می
، به صورت زیر  است:tو دوره sین دوره عوامل تولید ب

)۶-۲(   
 

t
i t tt

i s s t t s
i s s

d y ,x
M y ,x , y ,x

d y ,x


بـه عنـوان تکنولـوژي پایـه اسـتفاده شـود، ایـن        sاز طرف دیگر، اگر تکنولوژي دوره 
شاخص به صورت زیر خواهد بود:

)۷-۲(   
 

s
i t ts

i s s t t s
i s s

d y ,x
M y ,x , y ,x

d y ,x


نماد ،که در آن s
i t td y ,x مسـافت مشـاهدات دوره   تابع بهt   تـا تکنولـوژي دورهs

tدارد. اگر اشاره  s ر بخـش  فنی گفته شـده د کارآییباشد، این مسافت معادل با میزان
وري عوامـل  دهنده وجود رشـد بهـره  نشانiMبراي،قبل خواهد بود. مقادیر بزرگتر از یک

وري دهنده کاهش بهرهاست در حالی که مقادیر کمتر از یک نشانtتا دوره sتولید از دوره 
کل عوامل تولید است.

لـوژي بـه صـورت تکنولـوژي خنثـاي      نشان دادند که اگـر تکنو ٢فار، گروسکاپ و رومز
، 2005(کـولی و والـدینگ،  ٤.کوئیست فوق معـادل هسـتند  باشد، دو شاخص مالم٣هیکسی

تابع مسـافت را بـه صـورت    توان، می). در این صورت17ص     t
i id x, y A t d x, y

نوشت. جهت اجتناب از تحمیل دیگر قیود الزم براي کـاربرد هـر یـک از دو فرمـول فـوق،      
1- Panel Data.
2- Fare, Grooskapf, Rooms (1998).
3- Hicks-Neutral Technology.
4- Colei and Wallding (2005).p.17.
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مل تولید بر حسب میانگین هندسـی ایـن دو عبـارت بیـان     اوري کل عوشاخص بهره،لباغ
:یعنی،شودمی

)۸-۲(   
 

 
 

s t
i t t i t t
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d y ,x d y ,x

 
  
 

1
2

یا

)۹-۲(   
 

 
 

 
 

t s s
i t t i t t i s s

i s s t t s t t
i s s i t t i s s

d y ,x d y ,x d y ,x
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که در آن 
 

t
i t t

s
i s s

d y ,x
d y ,x

اسـاس معیـار   را بـر ١فنیکارآییدر میزان تغییر ، 

بـا  اسـت برابـر کـارآیی تغییـر در  ،کند. به عبارت دیگرگیري می، اندازهtتا sدر زمانفارل
. قسـمت باقیمانـده ایـن    Sفنی فارل در  دورهکارآییبه tفنی فارل در دوره کارآیینسبت 

چهـار مقیـاس   )، 2-8(معادلـه دهـد. در  نشـان مـی  را ٢عبارت نیز مقیاسی از تغییرات فنی
شوند:،  محاسبه میDEA)، همانند مدلLP(ریزي خطیمسافت با حل چهار مدل برنامه

)2ـ10(
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1- Technical Efficiency Change (EFCH).
2- Technological Change (TCH).
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و هر بار براي یک بنگاه نمونه حـل شـوند.   بارn، بایدریزي خطیاین چهار مدل برنامه
بازده نسبت به مقیاس ثابت برقرار باشد، فقط دو منبع رشـد  ،در حالتی که در فرایند تولید

،انچـه در فراینـد تولیـد   و تغییرات فنی، وجود دارد. اما چنکارآییوري، یعنی تغییرات بهره
١فنی خالصکارآییبازده متغیر نسبت به مقیاس برقرار باشد، عالوه بر دو منبع فوق، اثرات 

٣.شـوند وري در نظـر گرفتـه مـی   نیز به عنوان دیگـر منـابع رشـد بهـره    ٢مقیاسکارآییو 

شود:صورت زیر مشخص میخالص بهکارآییتغییرات 

)۲ـ۱۴( 
 

t
ov t t
s
ov s s

d y ,x
PTECH

d y ,x


به تکنولـوژي  با توجه،کارآییو مقیاس دمیانگین هندسی ،مقیاس در واقعکارآییاثر 
صورت زیر است:مقیاس نیز به کارآییتغییرات .استsو زمانtزمان 

)۲ـ۱۵(
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1
2

دارد.اشارهنسبت به مقیاس متغیر و ثابتبه ترتیب به بازدهcوvاندیس،که در آن

سوابق تحقیق.2ـ3

در ارزیـابی عملکـرد   وري،هـاي بهـره  خصشـا هـا و  تحلیل پوششـی داده روش،امروزه
در تحقیق خود به بررسی میزان ٤شایک و پرین.اندیافتهکاربرد فراوانیواحدهاي اقتصادي

با اسـتفاده از دو روش تحلیـل   ،وري عوامل تولید در بخش کشاورزي مکزیکو بهرهکارآیی
انـد.  پرداخته1997ـ1962هاي کوئیست، طی سالوري مالمها و شاخص بهرهپوششی داده
16از رشـد  ،وري کل عوامل تولید طی ایـن زمـان  حاکی از آن است که بهره،نتایج تحقیق

از جمله دالیـل  ،مقیاس طی این زمانکارآییبودن سطح درصدي برخوردار بوده است. باال
وري بخش کشاورزي در مکزیک بیان شده است.رشد بهره

1- Pure Technical Efficiency (PTECH).
2- Scale Efficiency Change (SECH).
3- Pasiouras and Sifodaskalakis (2007). P.4.
4- Shaik and Perin (2001).
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هـاي تجـاري   وري کل عوامل تولید در بانـک بهرهبه بررسی ١سوفیندر تحقیقی دیگر، 
کوئیست پرداخته اسـت.  ، با استفاده از شاخص مالم2003تا 1998مالزي، طی دوره زمانی 

هاي پرداختـی بـه عنـوان    ها از محل اعطاي انواع تسهیالت و میزان واماي بانکدرآمد بهره
هاي هاي ثابت شعب، نهادهداراییهاي بانکی، به همراه هاي بانک و حجم انواع سپردهسپرده

دهـد کـه طـی ایـن زمـان،      نتایج تحقیق نشان می،اند. در مجموعبانک در نظر گرفته شده
درصد کاهش یافته است. اثرات منفی تغییرات 7هاي مالزي وري عوامل تولید در بانکبهره

ها بوده است.وري بانکتکنولوژیکی از جمله علل کاهش بهره
وري کل عوامل تولیـد  به بررسی بهره،در تحقیق خود٢ایفوداسکاالکیسپاسیوراس و س

2005تـا  2000هـاي  بانـک یونـان، طـی سـال    13کوئیست در با استفاده از شاخص مالم
بـه  ،هـا سـپرده وهـا گذاريهاي نقدي و سرمایهاند. حجم تسهیالت اعطایی، داراییپرداخته

هاي مورد به عنوان نهاده،هاي ثابتو حجم داراییهاي بانک و تعداد کارمندان عنوان ستاده
وري کل د بهرهندهنتایج تحقیق نشان می،اند. در مجموعاستفاده شعب در نظر گرفته شده

درصدي برخوردار بوده است. تغییرات 7عوامل تولید طی این دوره افزایش داشته و از رشد 
وري همگی در افـزایش بهـره  ،مقیاسفنی، تکنولوژیکی، مدیریتی و تغییرات کارآییمثبت 

اند.بودهمؤثرهاي مورد مطالعه بانک
بـا  ،)1381(سـالمی و لنگـرودي  ،اما در زمینه تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور

طـی  ،وري عوامل تولید در بانک کشـاورزي به بررسی بهره،کوئیستمالماستفاده از شاخص 
دهنـده بهبـود سـطح    نتایج تحقیق نشان،ر مجموعاند. دپرداخته،1377تا 1365هاي سال

عوامل تولید بوده است. طی این وريبهرهدرصدي در 5/14عملکرد بانک کشاورزي و رشد 
درصـدي برخـوردار   20و 34حـدود شاخص مقدار ستاده و نهاده به ترتیب از رشـد ،زمان
اند.بوده

وري ده از شـاخص بهـره  بـا اسـتفا  ،) در پژوهشـی دیگـر  1384(عباسی نژاد و مهرگان
،ي مختلـف اقتصـادي ایـران   هابخشکل عوامل تولید در وريبهرهبه بررسی ،کوئیستمالم

دهنده رونـد آهسـته   نشان،اند. نتایج این تحقیقنموده، اقدام1379تا 1345هاي طی سال
مثبـت  وريبهـره ي مختلف اقتصـادي اسـت.   هابخشکل عوامل تولید در وريبهرهافزایش 

یی هـا بخـش عوامل در وريبهرهو کاهش ،ي کشاورزي و ساختمانهابخشوامل تولید در ع
از دیگر نتایج به دست آمده در این تحقیق است.،ونقلمانند خدمات و حمل

1- Sufian (2005).
2- Pasiouras and Sifodaskalakis (2007).
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هـا و  بـا اسـتفاده از روش تحلیـل پوششـی داده    ،) نیز در تحقیق خـود 1386(احمدي 
شـعبه از شـعب بانـک    40وري و بهـره کـارآیی به بررسی ،مالم کوئیستوريبهرهشاخص 

مشـخص  ،. در این تحقیقاستپرداخته ،1383ـ1379طی دوره،صادرات در استان تهران
رات تغییاست.درصد 78حدود کارآییسطح میانگین،شده است که در نمونه مورد بررسی

شعب و فنی اما تغییرات تکنولوژي ،وري عوامل تولید از روند مشخصی برخوردار نبودهبهره
قرار دارد.تريمناسبوضعیتدر ،شعب استاننسبت به سایر ،تهرانواقع در شهر

وتحلیل نتایج تحقیقتجزیه.3
. اسـت شعبه از شعب بانک مسکن در سطح استان خوزستان 40،جامعه آماري تحقیق

،1387تـا انتهـاي سـال    1384از ابتـداي سـال   ،سـاله 4هـاي  هزمان بررسـی، دور دوره و
يهـا ها و سـتاده ، نهاده١ايباشد. با توجه به اهداف تحقیق، و به پیروي از نگرش واسطهمی

تعریـف ،در عملکـرد شـعب  مـؤثر و اهمیت هر یک از عوامل تأثیرشعب، با توجه به میزان 
شامل اموال منقول و غیرمنقول (هاي شعب تعداد کارمندان، میزان دارایی،و در نهایتشده

اند. عنوان نهاده در نظر گرفته شدهبه)هاانواع سپردهو مانده حساب 
بانک، بـه  ايها در سبد نهادهیک از انواع سپردهدر بخش منابع، با توجه به اهمیت هر

میانگین وزنی انـواع  با استفاده از روش مقایسات زوجی،وکارآییمنظور جلوگیري از اریب 
هـاي  اهمیـت شـاخص  ،ده اسـت. در ایـن روش  اول در نظرگرفته شـ نهادهبه عنوان سپرده

ه ایجاد هزینه کمتـر بـراي   ک،شده در بخش منابع بانک، با توجه به هدف مورد نظرتعریف 
٢شوند.باشد، دو به دو با هم مقایسه میبانک می

گـروه مصـارف و خـدمات    دوهاي یک بانـک را بـه  ستادهتوانمیاي،در نگرش واسطه

نقش اصـلی دریافـت و توزیـع    دووهاي مالی هستندها صرفاً واسطهسسات مالی نظیر بانکؤم،ايدر نگرش واسطه-1
کننـد و بـدهی  ساز دریافت مـی ها را از یک مجموعه تصمیماي که سپرده، به گونهدارندمنابع را در اقتصاد بر عهده

دهند. طبق این نگـرش، تولیـد در صـنعت    به منزله دارایی تلقی کرده و آن را به سایرین قرض می،وجود آمده رابه
،سـهیم هسـتند. در ایـن روش   اي است که در تولید کاالهاي نهاییهاي واسطهکارگیري نهادهه بانکداري مستلزم ب

شوند. هاي یک بانک در نظر گرفته میها، به عنوان نهادهسپرده
بـه وجـود آورد و   ،تواند در نتایج ارزیـابی کـارآیی، اریـب   هاي تعریف شده میها و ستادهرویه تعداد نهادهافزایش بی-2

همچـون روش  هایی مناسـب، با استفاده از روشتوانتعداد واحدهاي کارا را به شکل غیرواقعی افزایش دهد، لذا می
يهـا هـا و سـتاده  هاي مشابه، تعداد نهـاده ها و نهادهبا استفاده از مجموع وزنی ستادهAHPمقایسات زوجی و روش 

وارده در مدل را خالصه نمود.
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هاي مربوط به فعالیت شعب در بخش تخصیص منابع، شامل انـواع  بندي نمود. ستادهطبقه
تسهیالت فروش اقسـاطی، جعالـه، اجـاره بـه شـرط تملیـک، مشـارکت مـدنی، مضـاربه و          

هـاي اقتصـادي اسـت، کـه بـر اسـاس زمـان        الحسنه در بخش مسکن و سـایر بخـش  قرض
،فی و غیرتکلیفـی مدت و بلندمدت) نرخ سود و تسهیالت تکلیمدت، میانبازپرداخت (کوتاه

هـاي  به چهار گـروه تسـهیالت نـوع اول، تسـهیالت نـوع دوم، تسـهیالت نـوع سـوم و وام        
اي به عنوان ستاده،شوند و با استفاده از روش مقایسات زوجیبندي میالحسنه، طبقهقرض
نتایج مقایسات زوجی هر یک از ١.دشونشعب لحاظ میوريو بهرهکارآییبررسی در ،واحد
،در بخـش خـدمات نیـز   . انـد هشدارائهپیوست 3و2ها در جداول تسهیالت و سپردهانواع

در بـه عنـوان سـتاده دوم   ،از سوي هر شعبهشدهارائهو دریافتیتعداد قبوض و حوالجات
گرفته شده است.  نظر

فنی شعبکارآییبررسی میزان . 3ـ1

شـعب کـارآیی ، میـزان ايبـا روش چندمرحلـه  مورد نیـاز، آوري اطالعاتجمعپس از 
در مجموع، نتـایج  محاسبه شده است.1387ـ1384هاي سالهر یک ازبانک مسکن براي

شـعب مـورد   کـارآیی میـانگین  دهد کـه  نشان میمدار،با گرایش نهادهفنی کارآییارزیابی 
و 83/0، 77/0، 88/0هاي مورد بررسی به ترتیب در هر یک از سالVRSبررسی در حالت

هـاي شـعب، در هریـک از    بوده است. به عبارت دیگر، با توجه به سطح کنونی ستاده78/0
در سـطح  22/0و 17/0، 23/0، 12/0بـه ترتیـب امکـان کـاهش     ،هاي مـورد بررسـی  سال
هاي مورد استفاده شعب وجود دارد. با فرض بازدهی متغیر نسبت بـه مقیـاس در هـر   نهاده

صد درصد برخوردار کارآییشعبه از 16و 16، 12، 16تعداد ،هاي مورد بررسییک از سال
شعب مختلف طی کارآیینسبت به مقیاس، میانگین ثابتبا فرض بازده،اند. همچنینبوده

لیـک و  در این مورد، مجموع مبالغ تسهیالت اعطایی در قالب عقود فروش اقساطی، اجاره بـه شـرط تم  -1
مجموع مبالغ تسهیالت به عنوان تسهیالت نوع اول،،هاي اقتصادي غیر از مسکنمضاربه در سایر بخش

صادي و جعاله به عنوان تسهیالت نوع دوم، تهاي اقاعطایی در قالب عقود مشارکت مدنی در سایر بخش
الشـرکه، فـروش   مجموع مبالغ تسهیالت اعطایی در قالب عقود  فروش اقسـاطی خریـد و انتقـال سـهم    

الشرکه، خرید خانه و اجاره به شرط تملیک در قالـب تسـهیالت اعطـایی مشـارکت     اقساطی انتقال سهم
سپرده انفرادي، مشـارکت  مدنی در بخش ساختمان و مجموع مبالغ تسهیالت اعطایی مشارکت مدنی با

هـاي  امو و،مدنی بـدون سـپرده بخـش مسـکن در بخـش سـاختمان بـه عنـوان تسـهیالت نـوع سـوم           
اند.بندي شدهطبقه،الحسنه اعطایی تحت عنوان تسهیالت نوع چهارمقرض
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بـه دسـت آمـده    کـارآیی بوده است. نمرات 56/0و 68/0، 54/0، 67/0زمان مورد بررسی
،درصد22به طور میانگینباید این شعب1385در سال ،دهد که به عنوان مثالنشان می
درصـد  34فنی نهـاده برسـند، و قریـب بـه     کارآییجویی کنند تا به صرفههایشاندر نهاده

فنی نهاده و هم به مقیاس بهینه دست یابند.کارآییجویی نمایند تا هم به صرفه
69/0و 82/0، 67/0، 78/0بـه ترتیـب  ،مقیاس شـعب در ایـن زمـان   کارآییمیانگین 

خدمات بانکی در شعب مورد ارائهدهنده لزوم حرکت به سمت مقیاس بهینه شاناست که ن
نسـبت بـه مقیـاس    فزاینـده هـی بررسی است. اکثریت شعب بانک مسکن در محدوده بازد

تررغـم بـاال  دهد کـه علـی  فنی نشان میکارآییدر مجموع، نتایج ارزیابی کنند.فعالیت می
مقیاس در وضعیت مناسبی قرار کارآییمدیریتی، اکثریت این شعب  از لحاظ کارآییبودن 
شده است.ارائهپیوست 7تا 4. این نتایج در جداول ندارند

وري کل عوامل تولیـد بـا اسـتفاده از شـاخص     بررسی تغییرات بهره.3ـ2
کوئیستمالم

جـدول  ) در 1384(میانگین ساالنه شاخص مالم کوئیست، نسبت به سال پایـه  بررسی 
از 1387تـا  1384هـاي  وري کل عوامل تولید طـی سـال  دهد که بهره، نشان می1شماره 

وري کل عوامل تولیـد شاخص بهره،برخوردار بوده است. در این زمینه06/0میانگین رشد 
(TFPCH).درصـدي در  3و 18، از رشـد  1385درصدي در سـال  3پس از کاهش حدود

از 1385در سـال  (EFCH)فنـی کارآییبوده است. طی این زمان، هاي بعد برخوردار سال
27، به ترتیب کاهش 1387و 1386هاي روند صعودي برخوردار بوده در حالی که در سال

کـاهش در  درصـد 3حـدود  . (PECH)مدیریتی شـعب کارآییدرصدي داشته است. 30و 
از کاهش 1386نیز در سال (TCH)دهد. تغییرات تکنولوژیکیرا نشان میمیانگین ساالنه

شـعب رونـد   (SECH)مقیاسکارآییدرصدي نسبت به سال پایه برخوردار بوده است. 22
دهد.را نشان می،درصد6با میانگین تقریبی ،نوسانی داشته و کاهش ساالنه

وري مـالم کوئیسـت بـه    ن سـاالنه شـاخص بهـره   ی، میانگ8همچنین در جدول شماره 
شده است. به عنوان مثـال در ایـن جـدول،    ارائهز شعب مورد بررسی تفکیک براي هریک ا

تکنولـوژیکی   کـارآیی فنی و کارآییدرصدي در 17شعبه شماره یک، داراي میانگین رشد 
دهـد، در حـالی   درصدي را نشان می62مقیاس این شعبه میانگین رشد کارآییبوده است. 

درصـد را داشـته اسـت. در    28کـاهش  ،به طور میانگین،خالص فنی این شعبهکارآییکه 
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ن یاساس شاخص مالم کوئیست از میانگوري کل عوامل تولید در این شعبه برمجموع، بهره
درصد برخوردار بوده است. 74رشد 

۱۳۸۷ـ۱۳۸۴ـ۱
تغییرات کارآیی سال

فنی
(EFCH)

رفت پیشتغییرات
فنی

(TCH)

تغییرات کارآیی 
فنی خالص

(PECH)

تغییرات کارآیی 
مقیاس

(SECH)

تغییرات
وري کل عوامل بهره

تولید
(TFPCH)

۱۳۸۵0.731.330.850.810.97
۱۳۸۶1.50.781.151.371.18
۱۳۸۷0.7046/10.890.7921.03

91/015/10.970.941.06ميانگين 

بـه ترتیـب بـا    35و 2کوئیست، طی این زمـان، شـعب شـماره    اخص مالمبر اساس ش
نـرخ رشـد و کـاهش    میـانگین درصـد، بیشـترین   51و 178وري معـادل بـا   تغییرات بهره

بر روند مؤثر. بررسی روند تغییرات عوامل دارند،1387تا 1384هاي طی سال،وري رابهره
83بـا رشـد   ،2ه دهـد کـه شـعب   نشان مـی وري عوامل تولید در بانک مسکن تغییرات بهره

و کمتـرین میـزان تغییـرات    به ترتیب بیشـترین  درصدي، 42کاهش، با4شعبه درصدي و
؛26و 2انـد. از لحـاظ تغییـرات تکنولـوژیکی، شـعب شـماره       فنی شـعب را داشـته  کارآیی

بـه ؛19و 40شعب ،و تغییرات مقیاس؛35و 2شعب شماره ،فنی خالصکارآییتغییرات 
اند.هبیشترین و کمترین میزان رشد و کاهش را دارا بود،ترتیب

گیري تحقیقنتیجه.4
وري مـالم کوئیسـت و همچنـین روش تحلیـل     بهرهشاخصاین پژوهش، با استفاده از 

شعب بانک کارآییوري کل عوامل تولید و وضعیت به بررسی تغییرات بهره،هاپوششی داده
. از نتـایج  اسـت پرداختـه 1387تا 1384هاي ن، طی سالمسکن در سطح استان خوزستا

ووري عوامـل تولیـد و نقـش هریـک از عوامـل فنـی      تحقیق، تشخیص روند تغییرات بهـره 
با توجه است.کارآییوري و مدیریتی در این تغییرات و نحوه رسیدن به سطح مطلوب بهره
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درصـد از  17و 15، 7، 17به ترتیـب  1387ـ1384هاي دست آمده، طی ساله به نتایج ب
فقط همـین شـعب   ،باشند. به عبارتیمیکارا VRSو CRSحالت شعب نمونه، در هر دو

فنی و مقیاس را به دست آورند. در نقطه مقابل، طـی ایـن زمـان،    کارآییاند هر دو توانسته
. این شعب در باشندمی، کاراVRSکه در حالت تندهسدرصد از شعب20و 22، 22، 22

مقیـاس  کـارآیی خـالص فنـی دارنـد و فاقـد     کـارآیی کارا نبوده و لـذا فقـط   CRSحالت 
باشند.می

دهـد  ، نشان مـی 1384وري مالم کوئیست، نسبت به سال میانگین ساالنه شاخص بهره
برخوردار بـوده  06/0وري کل عوامل تولید طی دوره مورد بررسی از رشد ین بهرهکه میانگ

ایـن امـر باعـث شـده اسـت      واست. اکثریت شعب داراي تغییرات تکنولوژیکی مثبت بوده، 
وري عوامل تولید مقیاس بهرهکارآییفنی خالص و کارآییفنی، کارآییرغم کاهش در علی

فنـی  کارآییدر این میان، با وجود ثابت ماندن میانگین در شعب بانک مسکن افزایش یابد.
مقیـاس و  کـارآیی تکنولـوژیکی و  کـارآیی فنـی،  کـارآیی خالص برخی از شعب طی زمان،

وري کل عوامل تولید طی زمان تغییر کرده است.بهره
،

.،
خاصي صرفهبايد

،همچنـين .

)
ب)

ماننـد ،،
،)(شعب 

 ،
.خالص) (مديريتيق
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پیوست:
هاهاي زوجی اجزاي سپردهمقایسهـ1جدول 

.خذ: يافتهأم
هاي زوجی اجزاي ستاده دوممقایسهـ2جدول 

.خذ: يافتهأم

سپرده 
بلندمدت

انداز مسکن پس
ايو برنامه

سپرده
مدتکوتاه

الحسنه قرض
دیداري

الحسنه قرض
اندازپس

7/1 7/1 5/1 1 1 الحسنه رضق
اندازپس

7/1 7/1 5/1 1 1 الحسنه قرض
دیداري

7/5 7/5 1 5/1 5/1 هاي سپرده
مدتکوتاه

1 1 5/7 7/1 7/1 انداز مسکن پس
ايو برنامه

1 1 5/7 7/1 7/1 هاي سپرده
بلندمدت

الحسنهضقرهايوام سهیالت نوع سومت تسهیالت نوع دوم تسهیالت نوع 
اول

7 5 3 1 تسهیالت نوع اول

7/5 5/3 1 2/1 تسهیالت نوع دوم

5/7 1 5/3 5/1 تسهیالت نوع سوم

1 7/5 7/3 7/1 الحسنهضقرهايوام
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1384شعب در سال کارآییمیزان ـ3جدول 

نوع بازده 
به مقیاس

کارآییمیزان

شماره شعبه نوع بازده به 
مقیاس

میزان کارآیی

کارآیی مقیاسشماره شعبه
(SC)

کارآیی مدیریتی 
(VRS)

کارآیی ثابت به 
مقیاس
(CRS)

کارآیی مقیاس
(SC)

کارآیی 
مدیریتی 
(VRS)

کارآیی ثابت به 
مقیاس
(CRS)

Irs 0.781 0.965 0.754 21 Irs 0.404 0.132 0.053 1

- 1 1 1 22 Irs 0.865 0.157 0.136 2

- 1 1 1 23 Irs 0.780 0.520 0.405 3

Irs 0.890 1 0.890 24 - 1 1 1 4

Irs 0.358 1 0.358 25 Drs 0.795 1 0.795 5

Irs 0.389 0.984 0.383 26 Irs 0.504 0.207 0.104 6

Irs 0.540 0.993 0.536 27 - 1 1 1 7

Irs 0.850 1 0.850 28 Drs 0.915 0.705 0.645 8

Irs 0.364 0.750 0.273 29 Irs 0.925 0.838 0.776 9

Irs 0.834 0.974 0.812 30 Irs 0.943 0.688 0.649 10

Irs 0.612 1 0.612 31 Irs 0.758 0.893 0.677 11

Irs 0.688 0.687 0.473 32 Irs 0.894 0.849 0.759 12

- 1 1 1 33 - 1 1 1 13

Irs 0.913 1 0.913 34 Irs 0.907 1 0.907 14

Irs 0.810 0.952 0.771 35 Irs 0.826 0.913 0.755 15

Irs 0.658 1 0.658 36 - 0.851 0.835 0.710 16

- 1 1 1 37 Irs 0.849 0.675 0.573 17

Irs 0.948 0.871 0.826 38 Irs 0.496 0.502 0.249 18

Irs 0.574 0.959 0.550 39 Irs 0.933 0.772 0.721 19

Irs 0.503 0.960 0.483 40 Irs 0.991 1 0.991 20

.هاي تحقیقمأخذ: یافته
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1385ـ میزان کارآیی شعب در سال 4جدول 

نوع بازده 
به مقیاس

میزان کارآیی

شماره شعبه نوع بازده به 
مقیاس

میزان کارآیی

کارآیی مقیاسشماره شعبه
(SC)

کارآیی مدیریتی 
(VRS)

کارآیی ثابت به 
یاسمق

(CRS)

کارآیی مقیاس
(SC)

کارآیی 
مدیریتی 
(VRS)

کارآیی ثابت به 
مقیاس
(CRS)

Irs 0.577 0.786 0.453 21 Irs 0.342 0.140 0.048 1

Irs 0.906 0.909 0.824 22 Irs 0.479 0.155 0.074 2

Irs 0.856 ١ 0.856 23 Irs 0.231 0.454 0.105 3

Irs 0.525 ١ 0.525 24 Irs 0.529 0.476 0.252 4

Irs 0.596 0.857 0.511 25 Irs 0.912 0.294 0.268 5

Irs 0.793 0.864 0.686 26 Irs 0.553 0.259 0.143 6

Irs 0.617 0.940 0.580 27 Irs 0.615 0.475 0.292 7

Irs 0.676 0.797 0.539 28 Irs 0.864 0.273 0.236 8

Irs 0.649 0.866 0.562 29 Crs ١ ١ ١ 9

Irs 0.377 0.855 0.323 30 Drs 0.956 ١ 0.956 10

Crs ١ ١ ١ 31 Crs ١ ١ ١ 11

Irs 0.437 ١ 0.437 32 Irs 0.915 0.921 0.843 12

Irs 0.363 ١ 0.363 33 Irs 0.948 ١ 0.948 13

Irs 0.825 0.859 0.709 34 Irs 0.322 0.583 0.188 14

Irs 0.909 ١ 0.909 35 Irs 0.198 0.718 0.142 15

Irs 0.952 0.964 0.918 36 Irs 0.742 0.742 0.550 16

Irs 0.933 0.950 0.886 37 Irs ١ ١ ١ 17

Irs 0.859 ١ 0.859 38 Irs 0.273 0.480 0.131 18

Irs 0.991 0.800 0.793 39 Irs 0.237 0.719 0.170 19

Irs 0.562 ١ 0.562 40 Irs 0.433 0.686 0.297 20

.هاي تحقیقمأخذ: یافته
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1386ـ میزان کارآیی شعب در سال 5جدول 

نوع بازده 
به مقیاس

میزان کارآیی

شماره شعبه نوع بازده به 
مقیاس

ارآییمیزان ک

کارآیی مقیاسشماره شعبه
(SC)

کارآیی مدیریتی 
(VRS)

کارآیی ثابت به 
مقیاس
(CRS)

کارآیی مقیاس
(SC)

کارآیی 
مدیریتی 
(VRS)

کارآیی ثابت به 
مقیاس
(CRS)

Crs 1 1 1 21 Drs 0.612 1 0.612 1

Irs 0.742 0.721 0.535 22 Drs 0.576 0.799 0.461 2

Irs 0.391 1 0.391 23 Irs 0.697 0.688 0.480 3

Crs 1 1 1 24 Drs 0.670 1 0.670 4

Irs 0.612 0.977 0.598 25 Drs 0.742 0.504 0.374 5

Crs 1 1 1 26 Drs 0.429 1 0.429 6

Irs 0.985 0.944 0.930 27 Drs 0.874 1 0.874 7

Irs 0.968 0.878 0.850 28 Drs 0.870 0.461 0.401 8

Irs 0.976 0.892 0.871 29 Drs 0.745 1 0.745 9

Irs 0.688 1 0.688 30 Drs 0.906 0.771 0.698 10

Crs 1 1 1 31 Irs 0.710 0.754 0.536 11

Irs 0.488 1 0.488 32 Irs 0.885 0.703 0.622 12

Irs 0.543 0.955 0.519 33 Drs 0.997 0.692 0.690 13

Irs 0.992 0.351 0.348 34 Irs 0.902 0.735 0.663 14

Crs 1 1 1 35 Irs 0.992 0.968 0.960 15

Drs 0.781 0.463 0.362 36 Irs 0.756 0.691 0.523 16

Irs 0.956 0.684 0.654 37 Irs 0.736 0.585 0.431 17

Drs 0.998 0.672 0.671 38 Irs 0.918 0.472 0.433 18

Crs 1 1 1 39 Drs 0.965 1 0.965 19

Irs 0.912 0.843 0.769 40 Crs 1 1 1 20

.هاي تحقیقمأخذ: یافته
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1387ـ میزان کارآیی شعب در سال 6جدول 

نوع بازده 
به مقیاس

میزان کارآیی

بهشماره شع نوع بازده به 
مقیاس

میزان کارآیی

کارآیی مقیاسشماره شعبه
(SC)

کارآیی مدیریتی 
(VRS)

کارآیی ثابت به 
مقیاس
(CRS)

کارآیی مقیاس
(SC)

کارآیی 
مدیریتی 
(VRS)

کارآیی ثابت به 
مقیاس
(CRS)

Irs 0.876 0.913 0.800 21 Irs 0.153 0.559 0.085 1

Irs 0.754 ١ 0.754 22 Irs 0.844 ١ 0.844 2

Irs 0.381 ١ 0.381 23 Irs 0.524 0.441 0.231 3

Irs 0.687 0.539 0.370 24 Irs 0.513 0.394 0.202 4

Crs ١ ١ ١ 25 Irs 0.388 0.850 0.330 5

Irs 0.519 0.975 0.506 26 Irs 0.463 0.948 0.439 6

Irs 0.397 0.960 0.381 27 Irs 0.840 ١ 0.840 7

Irs 0.575 ١ 0.575 28 Crs ١ ١ ١ 8

Drs 0.464 0.486 0.225 29 Irs 0.559 ١ 0.559 9

Irs 0.758 0.776 0.589 30 Irs 0.501 0.786 0.394 10

Crs ١ ١ ١ 31 Irs 0.501 0.499 0.250 11

Irs 0.433 0.163 0.071 32 Irs 0.712 0.647 0.461 12

Drs 0.988 0.287 0.284 33 Irs 0.893 0.781 0.698 13

Crs ١ ١ ١ 34 Irs 0.931 0.981 0.913 14

Irs 0.305 0.173 0.053 35 Irs 0.773 0.575 0.445 15

Irs 0.999 0.529 0.528 36 Crs ١ ١ ١ 16

Irs 0.961 0.579 0.556 37 Irs 0.968 ١ 0.968 17

Irs 0.419 0.556 0.233 38 Irs 0.715 ١ 0.715 18

Irs 0.506 0.812 0.411 39 Irs 0.297 ١ 0.297 19

Crs ١ ١ ١ 40 Irs ١ ١ ١ 20

.هاي تحقیقمأخذ: یافته
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عب کوئیست به تفکیک شمیانگین مقدار شاخص مالمـ7جدول 
1387ـ1384هاي طی سال

توليد
(TFPCH)

(SECH)
فني خالص
(PECH)

(TCH) (EFCH)
شعبه

(TFPCH) (SECH)
خالص
(PECH)

(TCH) (EFCH)
شعبه

190/1 039/1 982/0 167/1 020/1 21 749/1 723/0 62/1 171/1 171/1 1

978/0 91/0 1 075/1 910/0 22 780/2 992/0 853/1 513/1 838/1 2

756/0 725/0 1 042/1 725/0 23 591/0 876/0 947/0 074/1 829/0 3

929/0 917/0 814/0 245/1 746/0 24 608/0 800/0 733/0 037/1 587/0 4

876/1 408/1 1 332/1 408/1 25 804/0 787/0 947/0 078/1 746/0 5

045/1 1/1 997/0 953/0 097/1 26 840/1 972/0 660/1 140/1 614/1 6

916/0 902/0 989/0 027/1 892/0 27 120/1 944/0 1 187/1 944/0 7

158/1 878/0 1 320/1 878/0 28 437/1 030/1 124/1 241/1 157/1 8

173/1 084/1 865/0 251/1 938/0 29 080/1 846/0 061/1 205/1 897/0 9

269/1 969/0 927/0 412/1 898/0 30 868/0 810/0 045/1 025/1 847/0 10

484/1 178/1 1 260/1 178/1 31 792/0 871/0 823/0 104/1 717/0 11

540/0 857/0 619/0 018/1 530/0 32 831/0 927/0 913/0 982/0 847/0 12

728/0 996/0 660/0 108/1 657/0 33 893/0 963/0 921/0 006/1 887/0 13

009/1 031/1 1 979/0 031/1 34 150/1 009/1 993/0 147/1 002/1 14

471/0 722/0 566/0 153/1 409/0 35 837/0 978/0 857/0 999/0 839/0 15

192/1 149/1 809/0 282/1 929/0 36 108/1 055/1 062/1 989/0 121/1 16

9/0 987/0 834/0 094/1 822/0 37 263/1 045/1 140/1 060/1 191/1 17

809/0 762/0 861/0 233/1 656/0 38 511/1 130/1 259/1 063/1 422/1 18

321/1 959/0 946/0 456/1 908/0 39 799/0 683/0 090/1 073/1 745/0 19

781/1 257/1 014/1 398/1 274/1 40 293/1 1 1 289/1 003/1 20

.خذ: يافتهأم
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خذآمنابع و م

ـ فارسی

وري کل عوامل تولیـد بانـک صـادرات در اسـتان     بررسی بهره). 1386(احمدي، رضا.-1
ارشد.دانشگاه اصفهان.نامه کارشناسی. پایانتهران

سسـه  ؤمتهـران: .وريو بهـره کـارآیی گیري اصول اندازه). 1379(.میبدي، علیمامیا-2
هاي بازرگانی.مطالعات و پژوهش

). بررسـی توسـعه   1385آباد، رضا.(حاجیرکابدار، قاسم و یوسفی.،پرداز، رحیمچینی-3
. اقتصـادي هـاي بررسـی انسانی کشورها با استفاده از روش تحلیل ممیـزي آمیختـه.  

پاییز.11ه شهید چمران اهواز، شمارهدانشگا
سیستم بانکی بانکی با کاربرد کارآییبررسی ). 1383(.حقیقت، جعفر و نصیري، ناصر-4

شماره ،، دانشگاه تربیت مدرسهاي اقتصاديفصلنامه پژوهش. هاتحلیل پوششی داده
.10و9

بانـک مسـکن   فنی کارآیی).  ارزیابی 1386آباد، رضا.(حاجیختایی، محمود و یوسفی-5
.103، شماره مجله برنامه و بودجهها. با استفاده از روش تحلیل پوششی داده

فنی تولیـد گنـدم   کارآیی). ارزیابی 1388آباد، رضا.(نژاد، منصور و یوسفی حاجیزراء-6
، دانشـگاه تربیـت مـدرس، شـماره     هـاي اقتصـادي ایـران   فصلنامه پـژوهش در ایران. 
تابستان.

کـل عوامـل تولیـد در    وريبهرهبررسی ).1381مهرگان، نادر.(واهللاعباس نژاد، عزت-7
دانشگاه تهـران. .فصلنامه تحقیقات اقتصادي ایران. ي مختلف اقتصادي ایرانهابخش
پاییز.

طراحی نظام پشتیبانی تصمیم براي ارزیـابی عملکـرد   ). 1382علیرضایی، محمدرضا.(-8
کی.پژوهشکده پولی و بانتهران: شعب یک بانک تجاري.
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نظـام بـانکی در   کـارآیی محاسـبه  ). 1383(.حسینی، آنیتـا هادیان، ابراهیم و عظیمی-9
، هاي اقتصادي ایرانفصلنامه پژوهش. هاروش تحلیل پوششی دادهایران با استفاده از

.20شماره 

ـ انگلیسی

1- Antle, J., & Capalbo,S.(1998). An Introduction to Recent
Developments in Production Theory and Productivity Measurement.
Agricultural Productivity: Measurement and Explanation, from
http://agecom.unl.edu/fulgomoti/901e 97.htm.

2- Berg, S. A., Forsund,F & Jansen,E.(1992). Malmquist Indices of
Productivity Growth during the Deregulation of Norwegian Banking,
1980-89. Scandinavian Journal of Economics, 94, 211-228.

3- Casu, B. & Molyneux,P.(2000). A Comparative Study of Efficiency
in European Banking. London: School of Accounting, Banking and
Economics.

4- Charnes, A, Cooper, W.W. & Rhodes ,E .(1981). Evaluating
Program and Managerial Efficiency: an Application of Data
Envelopment Analysis to Program Follow Through. Management
Science, 27, 6.

5- Coelli, T.(1998).A Guide to DEAP Version2.1: A Data Envelopment
Analysis Program. London: Departemant of Econometrics,
University of  New England.

6- Coelli,T Prasada Rao, D. S. & Battese, G. E. (1998). An
Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. New York:
Springer, Science Business Modia, Inc.

7- Fare, R & Grosskopf, Shawna.(1992). Malmquist Productivity
Indexes and Fisher Ideal Indexed. Economic Journal, 102,158-160.

8- Førsund, R.(2002). Are All Scales Optimal in DEA? Theory and
Empirical Evidence. Oslo: Department of Economics University of
Oslo.



وري عوامل تولید بانک مسکن با ...ارزیابی بهره142

9- Grigorian, D.(2002). Determinants of Commercial Bank
Performance in Transition. World Bank Policy Research Working
Paper, 2850.

10- Hauner, David.(2004).Explaining Efficiency Differences Among
Large German and Austrian Banks. African Department, IMF
Working Paper, 140.

11- Kuosmanen, Timo.(2003). Data Envelopment Analysis in
Environmental Valuation: Environmental Performance,
Eoefficiency and Cost-Benefit Analysis. Hollandseweg:
Environmental Economics and Natural group.

12- Lovell, C.(1998). Applying Efficiency Measurement Techniques
to the Measurement Productivity Analysis. Boston: Kluwer
Academic Publishers.

13- Malmquist, S.(1953). Index Numbers and Indifference Curves.
Trabajos de Estatistica. 4, (1), 209-42.

14- Mansson, J.(2003). How Can We Use The Result From a DEA
Analysis? Identification of Firm Relevant Reference Units.
Journal of Applied Economics, 6 (1),157-175.

15- Pacific Economic Group.(2006). Total Factor Productivity and
The Australian Electricity Distribution Industry. From
www.esc.vic.gov.au

16- Pasiouras, E & Sifodaskalakis, E.(2007). Total Factor Productivity
Change of Greek Cooperative Banks. University of Bath, Working
Paper Series.13

17- Sufian, F.(2005).Source of  Productivity Change of Comirical
Banks in  Developing Economy: Evidence from Malaysia.
International Journal of Applied Econometrics and Quantitative
Studies.2(3).

18- Thanassoulis, E.(1999). Data Envelopment Analysis and Its Use in
Banking. Management Scienc, May-June, 1-13.



1388143زمستان، 2فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 

19- Wang, Wei-Kang & Chen- Hao Huang.(2005). Measuring the
Relative Efficiency of Commercial Banks: A Comparative Study
on Different Ownership Modes in China. The Journal of American
Academy of Business, 7,2.

20- Xue, M & Harker, P.(1999).Overcoming The Inherent Dependency
of DEA Efficiency Score: A Bootstrap Approach. Wharton: The
Wharton School, University of Pennsylvania.

21- Zhuchao,c. (2006). Study on the Malmquist Index of Efficiency
Dynamic Change in China Bank Industry. Economic Science.5,
51-62.


