
 4991 تابستانبهار و ، 9شمارة ،دوره جدید،  سال  بیست ودوم )دانش وتوسعه سابق(اقتصاد پولی، مالی دوفصلنامه

 

بررسی کارایی شعب بانک ملت استان خراسان شمالی با 

 (DEAها )استفاده از روش تحلیل پوششی داده
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 چکیده

ترین ارکان بازار مالی هرر کورور، ازجملره اقرداماو یررور       ها به عنوان یکی از مهمبررسی کارایی بانک
   اقتصاد  است. جهت دستیابی به رشد و توسعه
  4912-4911هرا   کارایی شعب بانک ملت اسرتان رراسران شرمالی بررا  سرال     در تحقیق حایر سعی شده 

گیر  و بررسی شود. انواع کارایی محاسرهه شرده در ایرن پر وهم شراما کرارایی فنری، ت صیصری و         اندازه
( VRS( و برازده متییرر نسرهت بره مقیراس)     CRSاقتصاد  هستند که با دو فرض بازده ثابت نسهت به مقیاس)

اند. بنابراین متییرهرا  نهراده شراما    ا  تعیین شدهمتییرها  تحقیق براساس نگرش واسطهبررسی شده است. 
الحسنه و تسهیالو در باشند و متییرها  ستانده شاما تسهیالو قرضها  ثابت و پرسنا میها، داراییسپرده

 ا  هستند. قالب عقود مهادله
بره ترتیرب   CRS نی، ت صیصی و اقتصاد  در حالت   کارایی فنتایج تحقیق نوان داد که میانگین سه ساله

 4912هرا   هستند. همچنین، در سال 10/0و   11/0، 94/0به ترتیب،  VRSو در حالت  99/0، 79/0، 717/0
کرارا بودنرد. بعرالوه،     VRSو   CRSدرصرد از شرعب در هرر دو حالرت      10و 27،  99بره ترتیرب     4911تا 

 تیییراو چندانی نداشته است. VRSو   CRS  میانگین کارایی اقتصاد  در هردو حالت
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 کارایی فنی، کارایی ت صیصی، کارایی اقتصاد ، تحلیا پوشوی داده ها. های کلیدی:واژه

 JEL: D7,G21,C6 طبقه بندی

 

 مقدمه -1

هرا  م تلرا اقتصراد، از جملره مسراما مهمری اسرت کره         ارزیابی و بررسی عملکرد در قسمت
ها  اریر که بحر   امروزه توجه بسیار  از محققان را به رود جلب نموده است. ب صوص در سال

پذیر  مدیران اجرایی و ت صیص بهینه منابع موجود بین ب م ها، از مهاح  مهم افزایم مسئولیت

ها به شکا سازمانی بزرگ هایی که سارتار آنوند. در این میان بررسی عملکرد ب مربه شمار می
هرا وارایا اجرایری را برر عهرده      باشد، مورد توجه راص قرار گرفته است. شعههبا چندین شعهه می

کننرد.  هرا  راصری تولیرد مری    دارند و طی عملیاتی، کاالها و ردماو راصی را با استفاده از نهراده 
تررین و اساسری   ها نیز به عنوان یکی از مهمازمان نیز نظارو و کنترل شعهه هاست.  بانک  سوایفه

هرا  ررود را پذیرفتره انرد.     ترین ارکان بازارها  مرالی، لرزوم کنتررل و نظرارو برر عملکررد شرعهه       
ها منهع اصلی ررید محصوالو و ردماو و وام دهی اعطایی آنها، منهرع    موجود در بانکسرمایه
 اعتهار برا  تمامی واحدها  اقتصاد  است.  ایجاد 

نماینرد و عملکررد فعلری شرعب در     بند  شعب میها هر ساله اقدام به تجدید نظر در درجهبانک
  قهلی منجرر شرود.   کنند که ممکن است به ارتقاء یا تنزل درجه  قها را بررسی میمقایسه با دوره

موجرب ناریرایتی کارکنران و در نتیجره کراهم      چه معیارها  ارزیابی شرعب مناسرب نهاشرد،    چنان
 شود.کارآیی شعب می

هرا بره عنروان ب وری مهرم از اقتصراد، روش       ها  بررسی کارایی بانکیکی از جدیدترین روش

است. بررسی رونرد   4971مربوط به سال  DEA1باشد؛ استفاده از روش می« تحلیا پوشوی داده ها»
ا  دارد. مطالعره  زایری بررا  دولرت اهمیرت ویر ه     د یا هزینهها در ایران به دلیا درآمعملکرد بانک

 میران  رقابت وجود عدم دلیا به دهد کهها  اریر نوان میها  کوور در سالروند عملکرد بانک

 امکران  عردم  کارکنان، میان رقابت بودن پایین است دامی، از قوانین ناشی ها محدودیت ،هابانک

 تسرهیالو  سرود  نرر   عدم افزایم نوده، تعیین پیم از متییرها  شرایط و دلیا به مدیریت اعمال

________________________________________________________________ 
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 بانکردار   قرانون  چرارچو   در تسرهیالو  اعطا  در موجود باال، موکالو تورم با همراه اعطایی

 نتیجره  در و دولرت  وسریله  بره ها بانک سرمایه افزایم عدم و تسهیالو تکلیفی پردارت ربا، بدون

باشرند )ابریورمی و    مواجه کارایی عدم با ایرانیها  بانک اغلب کفایت سرمایه، نسهت بودن پایین
 هرا،  نهراده  کرارگیر  بره  برا  که است بانکی کارا، بانک یک تعریا، طهق  .(472: 4917دیگران، 

 پیردا  دسرت  ممکرن  ستاده حداکثر به ادار  تجهیزاو و هاسپرده ها، سارتمان نیرو  انسانی، مانند

 بره  نیرا  میرزان  از همرواره  و کنرد  ترالش هرا  نهاده کارا  کارگیر به به باید نسهت بانک هر کند. 

 شود. آگاه کارایی حداکثر

موجرود در   از اطالعراو  اسرتفاده  برا  و مناسرب  ارامره مردل   برا  که است درصدد حایر پ وهم
میرزان کرارایی فنری، ت صیصری و      بررآورد  بره  ملرت اسرتان رراسران شرمالی     بانرک  شعب ترازنامه
دهرد. بره    ارامره  آن  ناکارایی برا  کاهم کارهایی راه نهایت در و پردارته کبان در این اقتصاد 

طور رالصه  دالیلی که یرورو بررسی کارایی شعب بانک ملت اسرتان رراسران شرمالی را بیران     
 کنند عهارتند از :می

  هرا را  بانک ملت به منظور کنترل و نظارو بر کار شعب تحت نظارو رود باید ویرعیت آن
 معیارها  مناسهی بررسی کند.با 

 ها به واسطه سیستم تنهیره و تورویق   پذیر  مدیران شعب عملکرد آنبه منظور ایجاد مسئولیت
 گردد.شود و بدین ترتیب زمینه رقابت بین شعب فراهم میمناسهی پاداش داده می

 برین  هرا و منرابع موجرود    توان معیارها  مناسهی بررا  ت صریص بودجره   با بررسی کارایی می

 دست آورد.شعب به

 بایستی افزایم کارایی را در ردیرا  ها  تجار  ما نیز میبا روند جهانی شدن اقتصاد، بانک

 اهداف مهم رود قرار دهند.  

 بنابراین اهداف این مقاله عهارتند از:  
محاسهه کارایی فنی، کرارایی ت صیصری و کرارایی اقتصراد  شرعب و مقایسره آنهرا در دو         .4

  4911-4912در طی سال ها   ،VRSو  CRSحالت 
 بررسی روند تیییراو میانگین کارایی اقتصاد  در طول دوره مورد بررسی .2

 تعیین مقادیر بهینه نهاده و ستانده برا  شعب ناکارا با توجه به شعب گروه مرجع آن ها  .9
 49رواهد بود. جامعه آمار  شراما   4911تا سال  4912  زمانی انجام تحقیق از سال دوره .1
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 هه بانک ملت استان رراسان شمالی است.شع
ها  محاسهه کارامی مو ص و تعریا شرده اسرت و آنچره مقالره حایرر را از      به هر حال روش

ا  م تصرر  سازد جامعه مورد بررسی است. در این مقاله پس از ارامه پیورینه سایر مقاالو متمایز می
وده و روش تحلیرا پوشوری داده هرا،    از تحقیقاو انجام شده در این زمینره، کرارایی را تعریرا نمر    

دست آمده برا  انواع کرارایی  ها  آن و متییرها  تحقیق معرفی رواهند شد و سپس، نتایج بهمدل

تی در اشود. در پایان نتایج کلی تحقیرق و پیورنهاد  تجزیه تحلیا می 2,1DEAPبا استفاده از نرم افزار 
 این زمینه ارامه رواهد شد.

 

 پیشینه تحقیق - 2

 تحقیقاو رارجی 4-4

 4979 فارل
مطالعاو او رویکردها  جدید  را در دو جهت مو ص کرد: چگونه بهره ور  و کارایی را تعریا کنیم و چگونه 

 کارایی را محاسهه کنیم.

چارنز، 

کوپرو 

 رودز

4971 
 Multiple)  فارل را که در حالت تک داده و تک ستانده مطرح شده بود به حالت چند داده ها تحلیا اولیهآن

Input( و چند ستانده )Multiple Output تهدیا کردند و نام آن را )CCR .گذاشتند 

بنکر، 

چارنز و 

 کوپر

 کردند.را ارامه  BCCها با کاما کردن مقاله چارنز و دیگران مدل آن 4911

 2007 موهد زمیا

( را، تحت سیستم بانکی CCBsها  متعارف بازرگانی)( و بانک ICBsها  اسالمی بازرگانی )کارایی فنی بانک

ا  برا  رسیدن به پاسخ گیر  کرده است. و  از تحلیا دو مرحلهاندازه  DEAدوگانه در مالز  با استفاده از روش

گیر  کارایی با دو برا  اندازه DEAاست. در مرحله اول، این تحقیق از  سؤاالو و اهداف تحقیق استفاده کرده

فرض بازده ثابت و متییر نسهت به مقیاس استفاده کرده است ؛ برا  این منظور هزینه ها، سرمایه، کا سپرده و ذرایر 

ده است. مرحله دوم تحلیا ها در نظر گرفته شها و درآمد به عنوان ستاندهها و وامقابا وام دهی را به عنوان داده

  ها و سرمایهها  راص بانک )نظیر اندازه، سودآور ، قدرو بازار، عدم پردارت واممربوط به بررسی وی گی

 باشد.بانک( می

عالوه، منهع ها تحت فرض بازده متییر نسهت به مقیاس کامال کارا بودند.  بهنتایج حاکی از این بود که بیوتر بانک

، کارایی 2001و  2009، 2000ها  کارایی مقیاس و در سال 2002و  2004ها  فنی در مالز  در سالاصلی کارایی 

 فنی رالص بوده است.  

داش و 

 چارلز
2009 

ها  هند، ها برا  افزایم رشد اقتصاد  تاکید کرده اند و به بررسی کارایی فنی بانکبر اهمیت مطالعه کارایی بانک

ها  دولتی، رصوصی و رارجی پردارته ها از نظر مالکیت به بانکبا تقسیم بند  آن ،2009-2001ها  برا  سال

ها  رصوصی و دولتی هستند و تفاوو ها  رارجی کمی مؤثرتر از بانکاند.  نتایج حاکی از آن است که بانک

 ها  رصوصی و دولتی هند وجود ندارد.ا  بین کارایی بانکعمده
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آنایوتوس 

 و دیگران
2040 

ها ها  اروپا را قها از بحران و بالفاصله پس از بحران،با استفاده از روش تحلیا پوشوی دادهرایی فنی نسهی بانککا

قها از بحران اریر شدیدا یه سطح توسعه یافتگی  DEAها  کارایی  دهد که، رتههت مین زدند. نتایج نوان می

  رکود کاهم   رونق افزایم و در طی دورهدوره ها در طیکوور میزبان مرتهط است. همچنین، کارایی بانک

ها  مادر رود ها  با مالکیت رارجی در اروپا  کنونی کارایی کمتر  نسهت به بانکداشته است. در نهایت بانک

  این است که اگرچه ممکن است آنها برری منافع کارایی را برا  کوور میزبان با رود به  دارند که نوان دهنده

 باشند.ها  محلی و محیط فعالیت رود میورند، اما آنها به شدو تحت تاثیر  تجاروهمراه بیا

 
 تحقیقاو دارلی 4-2

دادگر و نیک 

 نعمت
4919 

پردارتند. نتایج بیانگر  CCRو  BCCسرپرستی بانک تجارو با استفاده از دو روش  91به بررسی کارایی  فنی 

ها کاراتر بوده اند و میانگین ها  مناطق سه و چهار و پنج تهران نسهت به دیگر سرپرستیاین بود که سرپرستی

 درصد بوده است. 9/17، 71، 7/79کارایی سه سال به ترتیب 

 

امیر یوسفی و 

 حافظی
4912 

پردازد. روش می 4912ها  دولتی استان اصفهان در سال گیر  کارایی فنی در شهکه بانکدر مقاله رود به اندازه

گرا گرا و ستاندهبوده و دو فرض بازده ثابت و متییر به مقیاس را با دو رویکرد نهاده DEAها   آنمورد استفاده

چهار بانک ملی، مسکن، رفاه و توسعه صادراو  4912 در نظر گرفته اند. نتیجه تحقیق نوان داد که در سال

 هایی ناکارا بودند.ها  کارا و پنج بانک صادراو، ملت، سپه، تجارو و کواورز  بانکبانک

حسین زاده 

بحرینی و 

فرشته چمانه 

 گیر

4917 

با دو نگرش  ها  رصوصی و دولتی را، با فرض بازدهی متییر نسهت به مقیاس وکارایی اقتصاد  دو گروه بانک

 ا  با رویکرد ارزش افزوده مورد بررسی و مقایسه قرار دادند.ا  با رویکرد درآمد  و نگرش واسطهواسطه

ها  رصوصی ها  دولتی بیوتر از بانکدهد کارایی اقتصاد  بانکمقایسه کارایی با رویکرد ن ست نوان می

رصوصی به دلیا تازه تاسیس بودن و نیز  ها است که علت آن پایین بودن میزان کارایی ت صیصی بانک

شود ها  تولید است. در نگرش دوم مالحظه میها در استفاده از نهادهها  مدیریتی متفاوو آن نوع بانکدیدگاه

ها  دولتی است که دلیا اصلی آن باال بودن میزان کارایی فنی ها  رصوصی بیوتر بانککه کارایی بانک

 هاستآن

 

 مبانی نظری-3

 کارایی -3-1

  برین عملکررد واقعری و    ( مفهرومی نسرهی اسرت و مقایسره     Efficiencyبه طور کلری کرارایی)  

کارگیر  منابع جهت دستیابی به اهداف توسط عملکرد ایده آل است. گاهی، کارایی را با میزان به
 دهند:  زیر نوان میکارگیر  رابطهسازمان و به

(4                              )                                                  
مقدار منابع مورد انتظار برا  مصرف

مقدار منابع واقعا مصرف شده
 = کارایی        

شرود. کرارایی فنری    ها  اقتصاد  به دو نوع کارایی فنری و ت صیصری تقسریم مری    کارایی بنگاه
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(TE)1 ها  مورد اسرتفاده بررا  تولیرد یرک     ده  توانایی بنگاه برا  حداقا کردن دامنعکس کننده
  توانرایی یرک بنگراه    مرنعکس کننرده    2(AEمقدار مو ص از ستانده است. و کارایی ت صیصی)

هرا  مربروط بره    ها  بهینره برا توجره بره تکنولرول  تولیرد و قیمرت       ها در نسهت  دادهبرا  استفاده
ی و ت صیصری برا هرم یرک معیرار      (. دو جز کارایی فنCoelli and et al., 1997: 134هاست. )آن

 دهند که کارایی اقتصاد  نام دارد.  کارایی را ارامه می

 
 ( DEAها )تحلیل پوششی داده -3-2

تررین روش ناپارامتریرک بررا  محاسرهه کرارایی محسرو        ها در واقع مهرم تحلیا پوشوی داده
ا  قابرا مالحظره   کراربرد هرا  بانرک برا  ارزیرابی  ریز  رطی است که و یک روش برنامه شودمی

هرا، مقرادیر مربروط بره     ها و ستاندهدر این روش، با استفاده از اطالعاو موجود مربوط به نهاده دارد.
شود. در این روش واحدها با سرطح اسرتاندارد از   ها محاسهه میها  م تلا هر یک از بنگاهکارایی

هرا واحردها    مرال  ارزیرابی آن  شوند، بلکه قها تعیین شده یا تابعی معلوم  و مو ص مقایسه نمی

دهند. از آنجا کره تعیرین   ها  موابهی انجام میا  است که در شرایط یکسان فعالیتتصمیم گیرنده
هرایی کره براالترین نسرهت سرتانده بره       بنگراه  DEAتابع تولید مرز  در عما موکا است، در روش

 .  مرز کارایی رواهند بودها را داشته باشند، توکیا دهندهنهاده

هرا برر اسراس فریری کره در مرورد برازده نسرهت بره مقیراس در نظرر            روش تحلیا پوشوی داده
)در بردارنرده   BCC )در بردارنده فرض بازده ثابت نسهت به مقیراس( و   CCRگیرد، به دو مدل می

چنین ایرن روش برا دو رویکررد نهراده گررا و      شود. همفرض بازده متییر نسهت به مقیاس( تقسیم می
 باشد.گرا قادر به محاسهه کارایی میستانده 

 

 های متفاوت برای منظور کردن متغیرهای ستاده و نهاده بانک  نگرش 3-3

ها  بانک دو نگرش کلی در مطالعاو وجود دارد؛ ایرن دو  ها و ستانده  منظور کردن نهادهبرا
 شوند.می بند ها طهقهنگرش تحت عناوین نگرش ستانده گرا و نگرش نهاده گرا در پ وهم

________________________________________________________________ 

- Technical Efficiency 

- Alocative Efficiency
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 گرا نگرش نهاده 3-3-1

ها بره عنروان ارامره دهنردگان رردماو واسرطه ا ، از طریرق جمرع آور          در این نگرش، بانک

ا  ماننرد انرواع وام هرا، اوراه بهرادار و سرایر سررمایه       هرا  بهرره  ها بره دارایری  ها و تهدیا آنسپرده
د پرولی هرر کورور در محاسرهاو و     ها براسراس مهلرپ پرولی و واحر    شوند. ستاندهها تلقی میگذار 

هرا هسرتند و   هرا شراما سررمایه، نیررو  کرار و سرپرده      شوند. در این نگررش نهراده  ها منظور میمدل
 شود.ها  اقتصاد  را میها و موارکتها شاما وامستانده
 

 نگرش ستانده گرا 3-3-2

ر  سرپرده در نظرر     ردماو اعطرا  وام و نگهردا  ها به عنوان تولید کنندهدر این نگرش بانک

کننرد. در ایرن روش   شوند که برا  ارامه ردماو از سرمایه و نیرو  کار رود استفاده میگرفته می
ها  بانرک شراما   شوند. در نگرش تولید ، نهادهگیر  میها اندازهها برحسب تعداد حسا ستانده

شروند )حسرینی و   ا منظور نمیهها به عنوان نهادهسرمایه و نیرو  کار و نظایر آن است، لیکن سپرده
 (.497: 4919سور ، 
 

 نگرش انتخابی تحقیق 3-3-3

در مطالعاو رارج از کوور بیوتر از نگرش تولید  استفاده شده است اما در دارا کوور غالهرا   

ا  بررا  منظرور کرردن    شود. در پ وهم حایر نیز از نگرش واسطها  استفاده میاز نگرش واسطه
 ها استفاده شده است دالیا آن نیز به شرح زیر است:  ها و ستاندهنهاده

ا  با اصول و فلسفه بانکدار  اسالمی و قانون عملیاو بانکردار  بردون ربرا کره     نگرش واسطه
 گوید بانک وکیا سپرده گذار است تطابق بیوتر  دارد. می

دار  ا  ارزش ستانده )اعتهاراو اعطرایی( مرال  اسرت کره در صرنعت بانکر      در نگرش واسطه

 باشد.ها میاهمیت بیوتر  نسهت به تعداد ستانده
 

 CCRمدل   3-4

 Mنهراده مقردار    Kشعهه بوده و هر کدام از شعب برا اسرتفاده از   N اگر فرض شود بانکی دارا  

گررا بره   و برا رویکررد نهراده    CCR نماید، کارایی فنی هر شعهه با توجه بره مردل   ستانده را تولید می
 شود:صورو زیر محاسهه می
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minθ,,λ θ 
(2)         st:       

     -yi + Yλ ≥ 0,       
      Θxi - Xλ 0, 
         λ  

  λ  یک بردارN×1 دهرد.  ها  مجموعره مرجرع را نوران مری    باشد که وزنشاما اعداد ثابت می

را ترامین   θ 4ام رواهرد برود کره شررط     iکارایی فنی بنگراه   θمقادیر اسکالر به دست آمده برا  
هررا حررا شررود DMUبررار برررا  هررر یررک از   Nریررز  رطرری بایررد نمایررد. ایررن مسررئله برنامرره مرری
(Coelli,1996: 9-11.) 

 
 BCCمدل   3-5

مرورد   BCCتواند به آسانی برا  محاسهه کرارایی در  می CCRریز  رطی در مدل مسئله برنامه
 (Coelli, 1996:17-18استفاده قرار گیرد، تنها با ایافه کردن قید تحد  به مدل: )

minθ,,λ θ 

(9)                                                                     st:      

         -Yi+Yλ  
             Θxi - Xλ 0 

          NI ́λ=1 

             λ                                                                                                   

  برازده  در ناحیره  کنرد کره آیرا بنگراه    مدل اریر با قید بازده متییر نسهت به مقیاس مو ص نمی
کند. این مهم در عما با مقایسه قید بازده غیر صعود  نسهت به صعود  یا نزولی مقیاس فعالیت می

 مقیاس یعنی

NI ́ λ  ، صورو میگیرد:
minθ,,λ θ 

st:             (1)  

         -Yi+Yλ  
         Θxi - Xλ 0 
          NI ́λ  
  λ    
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به عهارو دیگر ماهیت نوع بازده در عدم کارایی مقیاس برا  یک بنگاه راص با مقایسه مقردار  
شود. به این صورو که اگر این کارایی فنی در حالت بازده غیر صعود  نسهت به مقیاس، تعیین می

باشد، در غیر ت به مقیاس مواجه میدو با هم مساو  باشند، آنگاه بنگاه مورد نظر با بازده نزولی نسه
 (.499-410: 4979این صورو، شرط بازده صعود  نسهت به مقیاس برقرار است )امامی میهد ،

 
 کارایی تخصیصی  3-6

در صورتی که ب رواهیم از روش حرداقا سراز  هزینره، میرزان کرارایی ت صیصری را محاسرهه         

  عاما تولید در مهاحر  گذشرته، کرارایی    بر مهنا  حداقا ساز DEAکنیم، در مرحله اول با مدل 
   کارایی ت صیصی به صورو زیر است:نماییم. مرحله بعد  محاسههفنی را محاسهه می

min  Wi ́Xi
*,        )9( 

st: 

    -Yi  + Yλ  

     Xi
* - Xλ  

     NI ́λ =1 
       λ  

*ها  عواما تولید وبردار قیمت iWدراین جا 
iX    ریرز  فروه حاصرا    )که با حرا مسرئله برنامره

و  iWسراز  هزینره بنگراه برا همران قیمرت       رواهد شد( بردار عواما تولید  است که باع  حداقا
(( برا  هر بنگراه بره   EEرواهد شد. در مرحله اول، کارایی هزینه)کارایی اقتصاد ) iYسطح تولید 

 رواهد آمد:صورو زیر به دست 
(2) iX́ i/ W*

iX́ i=EE= W) کارایی هزینه)اقتصاد 

باشرد. در مرحلره دوم،   در واقع کارایی اقتصاد  نسهت حداقا هزینه ممکن به هزینه موجود مری 
 (Coelli, 1996: 24کارایی ت صیصی به صورو زیر به دست رواهد آمد:  ) 

 ارایی هزینه)کارایی اقتصاد ( = کارایی ت صیصی(                                   کارایی فنی/ ک7)
 

 روش تحقیق-4

روش مورد استفاده در تحقیق برا  بررسی کارایی شعب بانک ملت رراسان شرمالی مهتنری برر    

کرارگیر   بانک ملت رراسان شمالی، همراه با به 4912 -4911ها  آمار و اطالعاو مربوط به سال
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ترین متییرها باشد. این امر مستلزم انت ا  مناسبها میتحلیا پوشوی داده CCR وBCC ها  مدل
باشد. بنابراین، در ادامه دو نگرش کلی برا  انت را  متییرهرا و نگررش    به عنوان نهاده و ستانده می

 مورد استفاده در این تحقیق معرفی رواهند شد. 
 متغیرهای مورد استفاده برای تحقیق-4-1

-متییرها  ورود  )نهراده  -دو دسته متییر احتیاج است: الاها به در روش تحلیا پوشوی داده

 متییرها  رروجی)ستانده ها(.  -ها( و  
ها  بانک دو نگرش کلی در مطالعاو وجود دارد؛ ایرن دو  ها و ستانده  منظور کردن نهادهبرا

در  شروند. هرا طهقره بنرد  مری    ا  و نگرش تولیرد  در پر وهم  نگرش تحت عناوین نگرش واسطه
هرا  ا ، از طریق جمع آور  سپردهها به عنوان ارامه دهندگان ردماو واسطها  بانکنگرش واسطه

هرا تلقری   ا  مانند انواع وام ها، اوراه بهادار و سایر سرمایه گذار ها  بهرهها به داراییو تهدیا آن
وام و نگهردار     رردماو اعطرا    ها به عنوان تولید کننرده شوند. اما در نگرش تولید ، بانکمی

کننرد.  شوند که برا  ارامه ردماو از سرمایه و نیرو  کار رود استفاده مری سپرده در نظر گرفته می

نگرش مورد استفاده در این تحقیق نگرش واسطه ایست، به این دلیا کره دارا  سرازگار  بیورتر     
 باشد.با سارتار بانکی ایران می

هرا و پرسرنا   ها  ثابت، سپردهداراییییرها  نهاده شاما ا  متبنابراین، با توجه به نگرش واسطه
 باشد. ا  و تسهیالو قرض الحسنه میو متییرها  ستانده شاما تسهیالو در قالب عقود مهادله

ها ها است. قیمت  کارایی ت صیصی نیاز به در ارتیار داشتن قیمت نهادهچنین برا  محاسهههم

ها و هزینره  برا  دارایی ها، سود متوسط پردارتی برا  سپردهشاما، هزینه متوسط عمومی و ادار  
 باشند.متوسط هر کارمند می

  کرارایی  زاست، به منظور محاسرهه و مقایسره  0497از آنجا که کارایی مربوط به عواما درون  
را بره   4911و  4917هرا   هرا، قیمرت سرال   ت صیصی و اقتصاد  شعب و بررسی روند تیییرراو آن 

زا را از مردل حرذف نمراییم. بره ایرن      کرد تا عواما برون( تهدیا رواهیم4912ل پایه )ها  ساقیمت
 شود:ترتیب از رابطه زیر به منظور تورم زدایی استفاده می

Pb = Pi (Lb/Li)       )1( 

bPقیمت تعدیا شده نسهت به سال پایه : 

iP قیمت سال :i 
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Lbشارص قیمت سال پایه : 

Li شارص قیمت سال :i. 

، 2/412بره ترتیرب    4917ترا   4912ها  شارص قیمتی برا  سال اساس اعالم بانک مرکز ،بر 
 ( پیوست ارامه شده است.2زدایی در جدول )ها پس از تورمبوده است. قیمت نهاده 209و  9/419

 

  محاسبه کارایی و تجزیه و تحلیل مدل -5

از طریق مراجعه بره بانرک ،    آور  اطالعاو شعب بانک ملت استان رراسان شمالیبعد از جمع

، به محاسهه 4912-4911ها  و برا  سال 1ا ، با روش چند مرحله2.1DEAP  با استفاده از نرم افزار
 نمراو کارایی شعب بانک ملت اقدام نموده ایم.  

 
 نمرات انواع کارایی-5-1

 ه است.( ارامه شد2( و )4ها در جداول )نتایج مربوط به نمراو کارایی برا  این سال
 

 VRS و CRSمقایسه دوحالت   -5-2

(، در حالت بازده ثابت نسهت به مقیاس بره  4و با توجه به جدول ) 4911-4912ها  در طی سال
شرعهه از نظرر    2انرد و در هرر سرال تنهرا     شعهه از نظر کارایی فنی کرامال کرارا بروده    2و 1و  9ترتیب 

 اند.کارایی ت صیصی و اقتصاد  کارا بوده
(، در حالت بازده متییرر نسرهت بره مقیراس در سره سرال مرورد        2که با توجه به جدول ) در حالی

شرعهه   7و  2و  2طور مداوم از نظر فنی و از نظر ت صیصری و اقتصراد  بره ترتیرب     شعهه به 1بررسی 

کامال  کارا بوده اند. علت بیوتر بودن تعداد شعب کارا در حالت بازده متییر نسهت بره مقیراس تیییرر    
 باشد.منحنی تابع تولید مرز  می شکا

کرارا نهروده انرد، تنهرا کرارایی        CRSکرارا هسرتند و در حالرت     VRSشعهی که فقط در حالت 
باشند. این شعب برا  رسیدن به کارایی مقیراس بایسرتی   رالص فنی دارند و فاقد کارایی مقیاس می

مقیراس تولیرداو ررود تیییراتری      در -کنرد ها تعیین میکه مدل برا  آن-با توجه به نوع بازدهیوان

________________________________________________________________ 

- Multi-Stage ،گیر  باشندشود تا نقاط کارا  مو ص شده مستقا از واحد اندازهاین روش موجب می.
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 ( ارامه شده است.9ایجاد نمایند. نوع بازدهی نسهت به مقیاس شعب در جدول )
 

 (CRSدر حالت بازده ثابت به مقیاس) 1333-1336های (: نمرات کارایی شعب طی سال1جدول)

  

 نام شعبه

1386 1387 1388 

کارای

ی 

 فنی

کارایی 

 تخصیصی

کارایی 

 اقتصادی

کارای

ی 

 فنی

کارایی 

 تخصیصی

کارایی 

 اقتصادی

کارای

ی 

 فنی

کارایی 

 تخصیصی

کارایی 

 اقتصادی

شعهه 

 بجنورد
0.522 0.541 0.282 0.565 0.639 0.361 0.561 0.478 0.269 

شریعتی 

 بجنورد
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

امام رمینی 

 بجنورد      
0.653 0.868 0.566 0.581 0.977 0.567 0.765 0.964 0.737 

 0.486 0.657 0.74 0.441 0.731 0.603 0.485 0.739 0.657 شیروان             

طالقانی 

 بجنورد       
0.709 0.798 0.566 0.645 0.839 0.541 0.743 0.915 0.68 

چهارراه 

شهدا 

 بجنورد

0.868 0.806 0.7 0.79 0.845 0.668 0.802 0.885 0.71 

 0.671 0.671 1 0.693 0.693 1 0.617 0.617 1 اسفراین              

 0.98 0.98 1 0.826 0.826 1 0.744 0.744 1 گرمه              

چمران 

 بجنورد      
0.554 0.651 0.361 0.505 0.746 0.377 0.532 0.836 0.445 

شهید 

بهوتی 

 بجنورد

0.816 0.37 0.302 0.977 0.34 0.332 1 0.441 0.441 

امام رمینی 

 شیروان
0.492 0.654 0.322 0.514 0.629 0.323 0.626 0.774 0.484 

 0.835 0.835 1 0.692 0.704 0.983 0.766 0.766 1 آش انه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جاجرم

 0.786 0.902 0.871 0.089 0.928 0.096 0.519 0.79 0.657 فاروج

 0.318 0.999 0.319 0.231 0.951 0.243 0.217 0.956 0.226 صفی آباد

 ها  تحقیقمارذ: یافته
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 (VRSدر حالت بازده متغیر به مقیاس) 1333-1336(: نمرات کارایی شعب طی سال های2جدول)

  

 نام شعبه

1386 1387 1388 

کارای

ی 

 فنی

کارایی 

 تخصیصی

کارایی 

 اقتصادی

کارای

ی 

 فنی

کارایی 

 تخصیصی

کارایی 

 اقتصادی

کارای

ی 

 فنی

کارایی 

 تخصیصی

کارایی 

 اقتصادی

شعهه 

 بجنورد
4 4 4 1 1 1 1 1 1 

شریعتی 

 بجنورد
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

امام رمینی 

 بجنورد      
0.74 0.861 0.636 0.635 0.94 0.597 0.765 0.97 0.742 

 0.589 0.794 0.741 0.579 0.861 0.673 0.49 0.742 0.66 شیروان             

طالقانی 

 بجنورد       
0.902 0.746 0.673 0.806 0.75 0.605 0.749 0.907 0.68 

چهارراه 

شهدا 

 بجنورد

0.939 0.751 0.705 0.881 0.767 0.675 0.838 0.866 0.725 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اسفراین              

 1 1 1 0.999 0.999 1 0.811 0.811 1 گرمه              

چمران 

 بجنورد      
0.849 0.678 0.576 0.757 0.757 0.572 0.68 0.764 0.519 

شهید 

بهوتی 

 بجنورد

1 0.811 0.811 1 0.745 0.745 1 0.778 0.778 

امام رمینی 

 شیروان
0.84 0.588 0.494 0.825 0.554 0.457 0.866 0.689 0.597 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 آش انه

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 جاجرم

 0.848 0.874 0.97 0.682 0.817 0.835 0.704 0.76 0.925 فاروج

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 صفی آباد

 ها  تحقیقمارذ: یافته
 

هرا بردون   ها  کارا با بازدهی نزولی نسهت به مقیاس در صورو افرزایم اسرتفاده از نهراده   بانک
ها از دست رواهنرد داد. در نتیجره،   تیییر در سایر شرایط، کارا بودن رود را در مقایسه با سایر بانک

ت توسعه و گسترش ردماو بانکی در این گروه از شعب تنها با سیاست گسرترش نهراده هرا، سیاسر    
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 کارایی ن واهد بود.
 

 1333-1336های (: نوع بازدهی به مقیاس شعب برای سال3جدول )

 1388 1387 1386 نام شعبه

 نزولی نزولی نزولی شعهه بجنورد)مرکز (

 ثابت ثابت ثابت شریعتی بجنورد

 صعود  صعود  صعود  امام رمینی بجنورد      

 نزولی نزولی صعود  شیروان             

 صعود  صعود  صعود  طالقانی بجنورد       

 صعود  صعود  صعود  چهارراه شهدا بجنورد

 ثابت ثابت ثابت اسفراین              

 ثابت ثابت ثابت گرمه              

 صعود  صعود  صعود  چمران بجنورد      

 صعود  صعود  صعود  شهید بهوتی بجنورد

 صعود  صعود  صعود  امام رمینی شیروان

 نزولی نزولی ثابت آش انه

 ثابت ثابت ثابت جاجرم

 صعود  صعود  صعود  فاروج

 صعود  صعود  صعود  صفی آباد

 ها  تححققمارذ: یافته

 

ا  دیگر است. در ایرن نروع   این مسئله برا  شعب کارا با بازده صعود  نسهت به مقیاس به گونه
تواند تاثیر مثهتری برر میرزان    ها  دیگر میاستفاده از نهادهشعب، توسعه و گسترش ردماو بانکی با 

ا  کره  شرعهه  1ها )در صورو ثابت بودن شرایط سایر شعب(، به جا  گذارد. اما، کارایی نسهی آن
ها  بیوتر ردماو بانکی رود را برا حفر    توانند با استفاده از نهادهبازدهی ثابت به مقیاس دارند می

 ایم دهند.کارایی نسهی موجود افز
 

 بررسی روند تغییرات میانگین کارایی اقتصادی -5-3

میانگین کارایی فنی، ت صیصی و اقتصاد  محاسهه شرده برا دو فررض برازده ثابرت و متییرر بره         

 ( ارامه شده است.9( و )1در جداول ) 4911-4912ها  مقیاس برا  سال
نسرهت بره    4917میرانگین کرارایی اقتصراد  در سرال     ، (1و با توجه به جردول )  CRSدر حالت 



  )دانش و توسعه(اقتصاد پولی مالی   77

رسد علت اصلی ایرن  کاهم یافته است. به نظر می 919/0به  929/0تیییر  جزمی داشته و از  4912
 %2/0برا نرر     17،  کرارایی اقتصراد  نسرهت بره     11باشرد. در سرال   کاهم، کاهم کارایی فنی می

 رسیده است. 292/0افزایم پیدا نموده و به 
 

 CRS(: میانگین انواع کارایی در حالت 4)جدول 

 میانگین کارایی اقتصادی میانگین کارایی تخصیصی میانگین کارایی فنی سال

1386 0.744 0.753 0.563 

1387 0.7 0.79 0.543 

1388 0.797 0.823 0.656 

 ها  تحقیقمارذ: یافته 

 

اقتصراد  در طرول سره سرال مرورد      میرانگین کرارایی   ، (9و با توجه به جردول )  VRSدر حالت 
بردون تیییرر بروده و     4917در سال  4912در سال  799/0بررسی مقادیر نسهتا  موابهی داشته با مقدار 

رسریده اسرت. علرت عردم کراهم کرارایی       192/0درصرد رشرد بره مقردار      09/0، برا  4911در سال 

اسرت  کره ایرن     با وجود کاهم کرارایی فنری افرزایم کرارایی ت صیصری      4917اقتصاد  در سال 
 کند.کاهم را رنثی می

 
 VRS(: میانگین انواع کارایی در حالت 5جدول )

 میانگین کارایی اقتصادی میانگین کارایی تخصیصی میانگین کارایی فنی سال

1386 0.924 0.85 0.793 

1387 0.894 0.879 0.794 

1388 0.907 0.909 0.832 

 ها  تحقیقمارذ: یافته

 

 بهینه نهاده و ستاندهمقادیر  -5-4

 CRSو بررا  دو حالرت    4911-4912ها  مقادیر بهینه نهاده و ستانده برا  کلیه شعب طی سال
ارامه شده اند. این مقادیر برا اسرتفاده از    (7)و  (2)در صورو وجود کارایی فنی در جداول  VRSو 

تواند نوعی اسرترت    میشوند. بر اساس مقادیر بهینه )هدف( مدیریت شعب گروه  مرجع تعیین می
ها ابالغ نماید. ایرن مقرادیر   ریز  در جهت بههود عملکرد واحدها  ناکارا به هر یک از آنو برنامه
ها تولید کند تا بره کرارایی فنری    کند که هر شعهه چه مقدار ستانده را با چه سطحی از نهادهمعین می

 برسد.
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 1333-1336برای سال های CRSده شعب مختلف در حالت های نهاده و ستان(: مقادیر بهینه متغیر6جدول )

 سال نام شعبه
میزان دارایی 

 )میلیون ریال(

میزان سپرده 

 )میلیون ریال(

تعداد 

پرسنل 

 )نفر(

تسهیالت در 

قالب عقود 

ای مبادله

 )میلیون ریال(

تسهیالت در قالب 

قرض الحسنه 

 )میلیون ریال(

 شعهه بجنورد

4912 3502.535 88328.111 13 22989 152343 

4917 11896.865 87632.934 13 37186 159245 

4911 10153.248 134385.561 12 44270 153551 

 شریعتی بجنورد

4912 12586 57471 15 26396 141677 

4917 15719 77581 13 40231 145842 

4911 20870 116353 12 68574 119699 

 امام رمینی بجنورد

4912 6929.016 44355.858 40 17661 95164.33 

4917 6852.401 42092.716 1 18477 94461 

4911 9000.109 68767.559 1 30232 100720 

 شیروان

4912 3567.283 53879.63 40 15116 109537 

4917 4015.337 50216.368 1 13466 130007 

4911 3848.367 84626.717 9 17760 122923 

 طالقانی بجنورد

4912 3030.214 29912.464 2 8561 68201 

4917 3418.535 30699.38 9 10200 73907 

4911 3405.309 42350.499 2 12111 79988 

 چهارراه شهدا بجنورد

4912 2222.542 31832.314 2 6764 81560 

4917 2478.478 32071.248 2 8444 85057 

4911 3086.763 41687.785 2 11498 75775 

 اسفراین

4912 3422 98057 14 27461 149800 

4917 4481 97778 13 30421 155370 

4911 6077 123493 11 32536 144673 

 گرمه

4912 2358 42860 7 8416 101206 

4917 2864 41605 7 10212 110388 

4911 3394 44060 7 11261 96438 

 چمران بجنورد

4912 1391.991 26186.171 4 7799 42439.068 

4917 1776.172 24196.558 3 8411 39686.427 

4911 2137.608 34303.37 4 9341 57122 

 شهید بهوتی بجنورد

4912 349.097 10561.057 2 2701 19111 

4917 430.843 19518.505 9 3425 73651.021 

4911 464 32575 5 4919 27656 
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 امام رمینی شیروان

4912 799.672 16254.924 9 2948 41606 

4917 1157.101 17659.88 3 4231.618 48507 

4911 1342.097 31587.255 1 7105 51824 

 آش انه

4912 1348 38426 8 1898 113412 

4917 1404.043 35029.404 1 6826.14 121339 

4911 1771 52077 8 2358 120580 

 جاجرم

4912 338 17167 5 1365 66161 

4917 357 18824 5 2969 76411 

4911 427 26383 5 3010 73089 

 فاروج

4912 492.458 14949.986 3 801.042 46000 

4917 255.313 2321.087 4 838 5701 

4911 660.607 25596.22 4 1969.167 64622 

 صفی آباد

4912 73.873 3280.782 4 242.71 12100 

4917 92.659 3812.065 4 637.073 14900 

4911 93.475 5775.534 2 658.923 16000 

 ها  تحقیقمارذ: یافته 

 

 1333-1336های برای سال VRSهای نهاده و ستانده شعب مختلف در حالت (: مقدار بهینه متغیر3جدول )

 سال نام شعبه
میزان دارایی 

 )میلیون ریال(

میزان سپرده 

 )میلیون ریال(

تعداد پرسنل 

 )نفر(

تسهیالت در قالب 

ای عقود مبادله

 )میلیون ریال(

تسهیالت در قالب 

قرض الحسنه 

 )میلیون ریال(

 شعهه بجنورد

4912 15874 202537 25 22989 152343 

4917 21072 212436 24 37186 159245 

4911 31335 368836 22 44270 153551 

 شریعتی بجنورد

4912 12586 57471 15 26396 141677 

4917 15719 77581 13 40231 145842 

4911 20870 116353 12 68574 119699 

امام رمینی 

 بجنورد

4912 6786.686 50265.229 11 17661 99255.154 

4917 6986.419 43589.229 8 18477 94461 

4911 8847.784 68811.594 8 30232 100720 

 109537 15116 10 54187.342 3587.656 4912 شیروان
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4917 2773.034 60848.026 8 13466 130007 

4911 3670.746 82879.153 9 17760 122923 

 طالقانی بجنورد

4912 2432.34 38015.637 7 8561 68201 

4917 3685.681 30684.807 6 10200 73907 

4911 3234.556 39351.715 6 12111 79988 

چهارراه شهدا 

 بجنورد

4912 2239.427 34435.144 7 6764 81560 

4917 2648.018 27501.959 6 8444 85057 

4911 3141.035 37765.925 6 11498 75775 

 اسفراین

4912 3422 98057 14 27461 149800 

4917 4481 97778 13 30421 155370 

4911 6077 123493 11 32536 144673 

 گرمه

4912 2358 42860 7 8416 101206 

4917 2864 41605 7 10212 110388 

4911 3394 44060 7 11261 96438 

 چمران بجنورد

4912 1962.964 40103.208 7 7799 83596.356 

4917 2660.469 32566.235 6 8411 39863.898 

4911 2730.728 33853.006 5 9341 57122 

شهید بهوتی 

 بجنورد

4912 428 23279 5 2701 19111 

4917 441 26255 5 3425 22830 

4911 464 32575 5 4919 27656 

امام رمینی 

 شیروان

4912 1058.24 24341.524 5 2948 43036.037 

4917 1271.893 20733.411 5 3649 48507 

4911 1939.136 31310.802 5 7105 51824 

 آش انه

4912 1348 38426 8 1898 113412 

4917 1429 43207 8 2362 121339 

4911 1771 52077 8 2358 120580 

 66161 1365 5 17167 338 4912 جاجرم
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4917 357 18824 5 2969 76411 

4911 427 26383 5 3010 73089 

 فاروج

4912 348.815 16169.784 5 870.867 46000 

4917 675.433 17042.853 4 838 17413.601 

4911 460.222 25159.275 5 2588.793 64622 

 صفی آباد

4912 367 14493 4 40 12100 

4917 381 15858 4 67 14900 

4911 651 18132 4 170 16000 

 ها  تحقیقمارذ: یافته

 
شرعهه فراروج در ایرن     4911شرود، در سرال   مواهده مری  (7)برا  مثال همان طور که در جدول 

کارمنرد بایرد    9میلیون ریرال سرپرده و برا تعرداد      279/29499میلیون ریال دارایی، 222/120سال، با 

میلیون ریال تسهیالو در قالرب   21222ا  و میلیون ریال تسهیالو در قالب عقود مهادله 799/2911
 قرض الحسنه پردارت نماید.

 

 گیری نتیجه -6

  کرارایی فنری،   میرانگین سره سراله    4911ترا   4912هرا   دهد که طری سرال  نتایج کلی نوان می

بروده و در   99/0و717/0،79/0ت صیصی و اقتصاد  در حالت برازده ثابرت بره مقیراس بره ترتیرب،       
باشرد. بره عهرارو دیگرر، در حالرت      می 10/0و  11/0و 94/0حالت بازده متییر به مقیاس به ترتیب، 

VRS      ناکرارایی فنری،    2/0و 42/0، 9/0بانک ملت رراسان شمالی در طی این سره سرال بره ترتیرب
میرانگین براالیی از ررود     VRSت صیصی و اقتصاد  داشته است. اگر چه نتایج کرارایی در حالرت   

  کارایی کوتاه مردو اسرت و   دهد، اما باید یادآور شد که این عملکرد، فقط نوان دهندهنوان می
توانرد معیرار مناسرهی بررا  تنظریم      یی در کوتاه مدو )داشتن کارایی فنی ررالص(، نمری  میزان کارا

-ها  بههود کارایی باشند. در مورد این تحقیق، با توجه به این که ماهیت مدل نهراده گررا مری   برنامه

هرا  مرورد   باشد، فرض برآن است مدیران شعب )بانک ملت رراسان شمالی( توانایی کنترل نهراده 
را دارند، بنابراین اگر تمام شعب ناکارا ، توانایی کراهم مقرادیر پیورنهاد  نهراده را داشرته       استفاده
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توانند به میزان قابرا تروجهی   باشند )که با توجه به عملکرد شعب همگن رود تعیین شده است(، می
 از اتالف منابع در سطح استان جلوگیر  کنند و از آنجرا کره مقرادیر کرارایی هرر واحرد نسرهت بره        

ا  متناسب صورو گرفته اسرت؛ بنرابراین   شود، پس مقایسهواحدها  تقریها موابه رود سنجیده می
 ها  کمتر، همان میزان ستانده فعلی را تولید کنند.توانند با نهادهواحدها  ناکارا می

و   CRSدرصد از شرعب در هرر دو حالرت     10و  27،  99به ترتیب  4911تا  4912ها  در سال

VRS  هستند. به عهارتی، تنها همین شعب هردو کارایی فنی رالص و مقیاس را همزمان دارنرد.  کارا
درصد از شعب هسرتند کره فقرط در حالرت      49و  27، 20  زمانی،   مقابا، طی این دورهدر نقطه

VRS      کارا هستند. این شعب تنها کارایی فنی رالص دارند و برا  رسریدن بره کرارایی مطلرو  در
کند، سرطح تولیداتوران   ها تعیین میبلندمدو با توجه به نوع بازدهی به مقیاسوان، که مدل برا  آن

 باشد، تیییر دهند.را که همان ارامه ردماو بانکی می

شعب گرمه، شریعتی، اسرفراین و جراجرم    CRSها  مورد بررسی، در حالت چنین، طی سالهم
 VRSبره عنروان شرعب مرجرع و در حالرت        9و  2/9و  2/9و  2به ترتیب با میانگین دفعراو تکررار   

 روند. از جمله شعب موفق به شمار می 2/1و  9شعب شریعتی و جاجرم با تعداد دفعاو تکرار 
  مورد بررسری، برا فررض برازده     ایج نوان داد که میانگین کارایی اقتصاد  در دورهعالوه، نتبه

ثابت به مقیاس،  از ثهاو نسهی برروردار است. در صورو وجود بازده متییر نسهت به مقیراس نیرز ،   
رغم افزایم کارایی ت صیصی، به دلیا کاهم کارایی فنی تیییرراو  میانگین کارایی اقتصاد  علی

 طول سه سال نداشته است.    چندانی در

در پایان تأکید بر این نکته یرور  است که مفهوم کارایی و عدم کارایی در این تحقیق نسرهی  
باشرد ایرن اسرت کره، در ایرن روش      ها مو ص میبوده و آنچه در مورد روش تحلیا پوشوی داده

د شرده و میرزان   مرز کارایی، صرفا  براساس عملکررد شرعب موجرود در نمونره مرورد بررسری ایجرا       
شرود. در مرورد   عملکرد هر یک از شعب در مقایسه با شعب دیگر همان نمونه سنجیده و مقایسه می

ها در نمونه مورد بررسی، نمراو کرارایی بره   این تحقیق، قطعا با ورود شعب بانک ملت دیگر استان

 گرفت.   دست آمده برا  هریک از شعب بانک ملت رراسان شمالی تحت تاثیر قرار رواهد 
-ها  این تحقیق، پیونهاداتی به شررح زیرر ارامره مری      بررسی و یافتهبنابراین، با توجه به حوزه

 شود:
ها  مربوط به هر کدام با تعیین نقاط توانند با استفاده از نقاط مرجع و وزنمدیران شعب می -4
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 هدف) بهینه(، نسهت به بههود عملکرد شعب ناکارا  رود اقدام نمایند.

هررا  الزم جهررت دسررتیابی برره نقرراط هرردف از جملرره گسررترش سیسررتم  زیررر سررارت ایجرراد -2

شرود، گرامی مرؤثر در    هرا مری  مکانیزاسیون و ردماو الکترونیکی که منجر به کاهم هزینه
 راستا  فرایند بههود کارایی شعب رواهد بود.

بههرود  ها  اصرالح و  تواند برنامهها  تکمیلی تر در رصوص شعب ناکارا، میانجام بررسی -9

کارایی در این واحدها را با موفقیت بیوتر  تدوین کنرد. در ایرن راسرتا حتری بررا  شرعب       
 هایی جهت افزایم کارایی تهیه، تدوین و به مرحله اجرا درآورد.کارا نیز بایستی برنامه

هرا   ها  مؤثر در ایجاد زمینهپایه گذار  یک نظام ارزشیابی مناسب و اصولی، یکی از  راه -1
   افزایم کارایی و بهره ور  است.الم میان شعب و درنتیجه ، باال بردن انگیزهرقابت س
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 پیوست

 36-33و ستانده شعب بانک ملت خراسان شمالی برای سال هایهای نهاده (،مقادیر متغیر1جدول)

 سال نام شعبه

میزان 

دارایی 

)میلیون 

 ریال(

میزان سپرده 

)میلیون 

 ریال(

تعداد 

پرسنل 

 )نفر(

تسهیالت در قالب 

ای عقود مبادله

 )میلیون ریال(

تسهیالت در قالب 

قرض الحسنه 

 )میلیون ریال(

 شعهه بجنورد

4912 22989 152343 15874 202537 25 

4917 37186 159245 21072 212436 24 

4911 44270 153551 31335 368836 22 

 شریعتی بجنورد

4912 26396 141677 12586 57471 15 

4917 40231 145842 15719 77581 13 

4911 68574 119699 20870 116353 12 

 امام رمینی بجنورد

4912 17661 86644 10643 67971 15 

4917 18477 94461 12664 72457 13 

4911 30232 100720 13792 89948 11 

 شیروان

4912 15116 109537 5432 82044 15 

4917 13466 130007 7459 95682 14 

4911 17760 122923 9048 121293 12 

 طالقانی بجنورد

4912 8561 68201 15523 42163 8 

4917 10200 73907 20532 49603 8 

4911 12111 79988 20542 57002 8 

 چهارراه شهدا بجنورد

4912 6764 81560 4462 36655 7 

4917 8444 85057 5453 40615 7 

4911 11498 75775 7455 51973 7 

 اسفراین

4912 27461 149800 3422 98057 14 

4917 30421 155370 4481 97778 13 

4911 32536 144673 6077 123493 11 

 گرمه

4912 8416 101206 2358 42860 7 

4917 10212 110388 2864 41605 7 

4911 11261 96438 3394 44060 7 

 چمران بجنورد
4912 7799 32189 2511 47237 8 

4917 8411 39487 3516 47898 8 
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4911 9341 57122 4017 64463 8 

 شهید بهوتی بجنورد

4912 2701 19111 428 23279 5 

4917 3425 22830 441 26255 5 

4911 4919 27656 464 32575 5 

 امام رمینی شیروان

4912 2948 41606 1624 39301 6 

4917 3649 48507 2250 43545 6 

4911 7105 51824 2239 50460 6 

 آش انه

4912 1898 113412 1348 38426 8 

4917 2362 121339 1429 43207 8 

4911 2358 120580 1771 52077 8 

 جاجرم

4912 1365 66161 338 17167 5 

4917 2969 76411 357 18824 5 

4911 3010 73089 427 26383 5 

 فاروج

4912 460 46000 2440 22754 5 

4917 838 5701 2655 24137 5 

4911 988 64622 2938 29389 5 

 صفی آباد

4912 40 12100 367 14493 4 

4917 67 14900 381 15858 4 

4911 170 16000 651 18132 4 

 ها  تحقیقمارذ: یافته
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 )برحسب میلیون ریال(36-33های شعب بانک ملت خراسان شمالی برای سال های(، قیمت نهاده2جدول)

 نام شعبه
 قیمت پرسنل قیمت سپرده قیمت دارایی

1336 1331 1333 1336 1331 1333 1336 1331 1333 

 259.2 192.8 184 37178.64 23792.8 28355 380.88 398.4 344 شعهه بجنورد 

 210.24 179.2 180 11728.08 8688.8 8046 277.92 231.2 241 شریعتی بجنورد 

 158.4 152 160 9375.84 8396.8 9813 156.96 147.2 161 امام رمینی بجنورد       

 158.4 152 160 12226.32 10716 11486 136.08 115.2 130 شیروان               

 151.2 144 160 6156 5555.2 5902 150.48 147.2 167 طالقانی بجنورد        

 151.2 144 160 5238 4548.8 5132 162.72 158.4 173 چهارراه شهدا بجنورد

 151.2 144 160 12448.08 10951.2 13728 142.56 119.2 121 اسفراین                

 151.2 144 160 4440.96 4660 6000 167.04 159.2 182 گرمه                     

 136.8 120 140 6498 5364.8 6613 136.08 131.2 141 چمران بجنورد       

 129.6 112 120 3283.92 2940.8 3259 107.28 103.2 117 شهید بهوتی بجنورد

 129.6 112 120 5086.08 4876.8 5502 106.56 102.4 113 امام رمینی شیروان

 129.6 112 120 5241.6 4816 5519 118.08 104.8 113 آش انه

 129.6 112 120 879.12 738.4 841 108 104 110 جاجرم

 129.6 112 120 893.52 821.6 968 105.84 104.8 112 فاروج

 129.6 112 120 1815.12 1000 1112 93.6 96 100 صفی آباد

 ها  تحقیقیافتهمارذ: 

 
 


