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 یدهکچ
های تجاری ایران و بررسی عوامل مؤثر بر آن وری بانکارزیابی تغییرات بهرههدف پژوهش حاضر 

و   هاتحلیل پوششی داده روش کوئیست واز شاخص مالموری، گیری تغییرات بهرهاندازهبه منظور  .است
. دوره زمانی پژوهش شامل یک استفاده شدبه منظور بررسی عوامل مؤثر بر آن، از رگرسیون چند متغیره 

های یافته بانک فعال در ایران است. 81و نمونه مورد بررسی شامل  83۹1ساله منتهی به سال  1دوره 
وری همراه و این رشد را پژوهش نشان داد که به طور میانگین واحدهای مورد بررسی با رشد در بهره

وری و عملکرد ای در بهبود بهرهین، نوسازی نقش فزایندهبنابرا مدیون رشد کارایی فنی خود هستند.
از نقش بهبود در کارایی فنی و الگو برداری از واحدای مرجع  ،. البتهخواهد داشتواحدهای مورد بررسی 

نتایج دیگر پژوهش نشان داد که اندازه به صورت مستقیم، نسبت هزینه به سود به  نیز نباید غافل شد.
ها را وری و عملکرد بانکتواند بهرهت در بازار جذب سپرده به طور مستقیم میصورت معکوس و رقاب

 تحت تأثیر قرار دهد.

 

شاخص مالم  ؛وریتغییرات بهره ؛هاتحلیل پوششی داده ؛ارزیابی عملکرد :هاکلیدواژه

 .رقابت در بازار جذب سپرده ؛کوئیست
 

  

                                                                                                                             
 .8۹/1۹/83۹1، تاریخ پذیرش مقاله: 13/1۰/83۹1تاریخ دریافت مقاله: 

 )نویسنده مسئول( استاد، دانشگاه شیراز،  شیراز، ایران* 
Email: shkhajavi@rose.shirazu.ac.ir 

 استاد،یار حسابداری، دانشگاه خلیج فارس،  بوشهر، ایران.** 
  .دانشجوی دکتری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران*** 

8 



  8931پاییز  ـ 93شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    02

 مقدمه. 1

لزوم کاهش قیمت تمام  ومحدود و گران قیمت  منابعتوجه به بقا در بازارهای رقابتی، برای 
ترین دغدغه مدیریت در قرن حاضر اصلیباید شده به منظور داشتن توان الزم در بازار رقابتی، 

از  .]۹[ دهدو می را تحت تأثیر قرار داده ها و واحدهای تجاریبانکبقای  عمالًاین موارد و  باشد
که اهمیت  ]33[کنند پیشرفت و توسعه اقتصادی ایفا می ها نقش مهم و بسزایی درطرفی بانک

وری نقش بسزایی در کمک به بهبود بهره راستادر این کند. ها را دوچندان میتوجه به بقای آن
ستمر شرایط طور متوان بهوری معیاری است که به کمک آن میکند. بهرهواحد تجاری ایفا می

 .]۹[ موجود را بهبود بخشید
وری وظیفه اصلی مدیران بوده، آنان باید بیشترین نقش را در این خصوص ایفا رهبهبود به

 میزان  گیریاندازه ،به عبارت دیگر .گیری آن استوری اندازهکنند. نخستین گام در بهبود بهره
ی پیشین در هاپژوهش وری است.های آتی بهبود بهرهریزیپایه و اساس برنامه فعلی، وریبهره
رستمی و مقدسی انوری حجازی، نمونه،  طوراند، به ای به این موضوع نداشتهتوجه ویژه ایران

-تنها، به ترتیب، به بررسی موردی بهره ]33[(8311آباد )نژاد و یوسفی حاجیو زراء ]22[(8311)

وری را محاسبه و وری شعب بانک توسعه صادرات و کشاورزی پرداختند و فقط تغییرات بهره
های انجام شده در ایران به بررسی عوامل مؤثر بر ، در پژوهشبنابراینرا ارائه کردند.  اجزای آن

-تواند از اهمیت ویژوری، این موضوع میوری پرداخته نشده است. در مدیریت بهرهتغییرات بهره

تغییرات گیری به اندازهابتدا به اهمیت ذکر شده، در این پژوهش  با توجه ،ای برخوردار باشد. لذاه
پس از تجزیه تغییرات شود و پرداخته می ایران بانکداریفعال در صنعت  بانک 81وری بهره
و تغییرات کارایی فنی، عوامل مؤثر بر آن مورد  فناوریدادن آن به تغییرات  وری و نسبتبهره

 گیرد.بررسی قرار می
اند. تقیم به آن نپرداختههای خارجی نیز به طور مسوری، پژوهشدر باب عامل مؤثر بر بهره

تر بر روی کارایی متمرکز بوده است. لذا، در باب عوامل مؤثر بر های انچام شده بیشپژوهش
اند که از جمله می توان به کارایی، پژوهشگران مختلف عوامل متعددی را مورد بررسی قرار داده

داس و  ؛]83[ 2111، 2راسفیلیپارک و استایکو دلیس،؛ ]3[211۰، 8نالتیاندازه )آخیگ و مک
(، کنترل و حاکمیت شرکتی )آیسیک و حسن، ]31[2188، 3منالگنیت ،]83[ 211۹، 3گوش
(، ریسک ]23[2183، هوآنگ و فو، ]83[211۹(، ساختار مالکیت )داس و گوش، ]23[ 2112
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(، تغییرات محیطی )عارف و کن، ]3۹[ 2181(، سودآوری )سریری، ]1[2111)عارف و کن، 
(، ]3۹[ 2181(، بانکداری سنتی یا اسالمی )سریری، ]3۹[ 2181(، هزینه )سریری، ]1[2111

( اشاره کرد. هر چند این ]23[2183(، رشد )هوآنگ و فو، ]3۹[ 2181کفایت سرمایه )سریری، 
ها های آنچنین برآیند نتایج پژوهشاند و همها به بررسی عوامل مؤثر بر کارایی پرداختهپژوهش
ارتباط چندان متقاعد کننده نیست و در برخی موارد به نتایج کامالً ناهمگونی منتهی شده در این 

وری کننده بهرهرسی برخی از عوامل احتمالی تعییناست، با این حال، در پژوهش حاضر به بر
بر این اساس، مطابق با  .اندشود که بیشتر مورد استناد )در بحث کارایی( قرار گرفتهپرداخته می

 (2181و سریری ) ]1[ (2111های پیشین خصوصاً عارف وکن )وامل مورد بررسی در پژوهشع
، در این پژوهش تأثیر عوامل چهارگانه اندازه، نسبت کفایت سرمایه، نسبت هزینه به سود و ]3۹[

چنین، متغیر دیگری تحت عنوان رقابت در گیرد. هموری مورد واکاوی قرار میسودآوری بر بهره
های پیشین مورد توجه قرار نگرفته بود نیز در این جذب سپرده که در هیچ یک از پژوهشبازار 

-ها مورد بررسی قرار میوری و عملکرد بانکپژوهش مورد توجه قرار گرفته و تأثیر آن بر بهره

 گیرد. 
 

 پژوهش پیشینهو  نظری مبانی. 2

از منابع تولید برای بدست آوردن وری مفهومی جامع و به معنای استفاده کارا و اثربخش بهره
کند وری را ایجاب میبیشترین و بهترین خروجی ممکن است. علت اصلی که لزوم توجه به بهره

  .]22[محدودیت منابع طبیعی و فزونی تقاضا نسبت به عرضه است 
وری اروپا، سازمان المللی کار، آژانس بهرهسازمان همکاری اقتصادی اروپایی، سازمان بین

وری ملی ایران و نویسندگان مختلف از جمله وری ژاپن، سازمان بهرهوری آسیا، مرکز بهرههرهب
اند وری ارائه کردهمشابهی در خصوص واژه بهره به نسبتلیتره، استوارت، ماندل و ارلی تعاریف 

ت تعیین نسبت آنچه از فرایند تولید به دس :که اساس و محور اصلی این تعاریف عبارت است از
 .]۹[آمده به آنچه برای تولید کاال و خدمات به کار رفته است 

در سطح  مطرح های مختلفو سیاست هاهدفوری با توجه به گیری بهرههای اندازهمدل
وری در سطح واحد تجاری گیری بهرههای اندازهها و روش. دیدگاهاستواحد تجاری بسیار متنوع 

دانان قابل بررسی است که برخی از ران، حسابداران و ریاضیاز نظر اقتصاددانان، مهندسین، مدی
های توابع تولید، رویکرد مطلوبیت، مدلها، ها و نسبتها عبارتند از: روش شاخصترین آنمهم

های ریاضی شامل مدلای، روش هزینه واحد و بندی سرمایههای مالی و بودجهروش نسبت
 اخیر که در ادامه به تشریح روش ]۹[الم کوئیست روش تحلیل پوششی داده به همراه شاخص م

 شود. پرداخته می
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گیری ها در اندازهکاربرد شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده

وری جزئی تأکید داشت وری به محاسبه بهرهگیری بهرهاولین رویکرد اندازه. وریتغییرات بهره

وری به این شکل نهاده بود. اگر چه محاسبه بهرهوری حاصل تقسیم ستاده بر که در آن بهره

کننده وری گمراهبهره گونه محاسبهخیلی ساده است اما در شرایط وجود چندین ستاده و نهاده این

با استفاده از چندین نهاده، چندین ستاده  خواهد بود. در دنیای واقعی واحدهای تجاری معموالً

وری وری باید کل عوامل را در نظر گیرد. بنابراین، بهرهیری بهرهگکنند. از این رو، اندازهتولید می

وری جزئی )نسبت به هر حال حرکت از بهره. ]8۰[ وری جزئی استکل عوامل تعمیمی از بهره

های مناسب هر ها و وزنو ستاده هاوری کل مستلزم انتخاب نهادهستاده به نهاده( به سمت بهره

وری خواهد شد. ست که این باعث دشواری در محاسبه بهرهکدام در صورت و مخرج کسر ا

ها کوئیست به عنوان یک تابع تولید مرزی ناپارامتریک با کمک تحلیل پوششی دادهشاخص مالم

وری کل عوامل تولید در یک بازه زمانی پرداخته و مشکالت تعیین گیری تغییرات بهرهبه اندازه

گیری . این شاخص در اندازهکندمیهای مختلف را مرتفع هها و ستادهای مناسب برای نهادهوزن

 سازی هزینهکمینهسازی درآمد و بیشینهای از قبیل کنندهوری به مفروضات محدودییرات بهرهتغ

نیاز ندارد، بلکه فقط به اطالعات مقداری نیاز  ]8[ها ها و نهادهدهنهای ستاو قیمت ]8۰و  82[

  .دارد

کوئیست در حالت وجود یک به چگونگی محاسبه شاخص مالم 8نمودار اکنون با استفاده از 
و  tیک واحد تجاری را در دو زمان   t+1aو  taشود. نقاط ( پرداخته میy( و یک ستاده )xنهاده )

t+1 د. کارایی تولید برای دهنشان میta  با مرز کارایی در زمانt  مقایسه شده و به صورت تابع
 ta، کارایی t+1د. اما در مقایسه با مرز کارایی در زمان شومحاسبه می oa/obt, xt(ytd=(مسافت 

شود. کارایی نسبی تولید برای واحد در نظر گرفته می oa/oct, xt(yt+1d=(به صورت تابع مسافت 
 برابر با تابع مسافت t+1مقایسه با مرز کارایی در زمان  در t+1aمذکور در نقطه 

)=od/oet+1, xt+1(yt+1d مرز کارایی در زمان  او در مقایسه بt برابر با تابع مسافت 
)=od/oct+1, xt+1(y td وری نسبی کل عوامل یک کوئیست تغییر در  بهرهاست. شاخص مالم

 8رابطه با توجه به  ،واحد تجاری را بین دو دوره زمانی با توجه به فناوری واحد تجاری مرجع
 .]31و  32، 8[ کندمحاسبه می
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Mt     8رابطه =
dt (yt + 1, xt + 1)

dt(yt, xt)
 

 

های فعالیت تفاوت تنها در بردار 8رابطه توابع مسافت به کار گرفته شده در صورت و مخرج 
ساخته شده و مبنا  tدارد وگرنه فناوری مرجع )مرز کارایی( برای هر دو دوره، از اطالعات دوره 

توان با توجه به فناوری )مرز کارایی( شاخص مالم کوئیست را می چنین،همقرار گرفته است. 
 .]31و  21، 8[ کردمحاسبه  2رابطه به شرح  t+1دوره 

Mt+1 2رابطه  =
dt + 1(yt + 1, xt + 1)

dt + 1(yt, xt)
 

 
به عنوان مرجع، میانگین هندسی از  t+1یا  tبرای پرهیز از انتخاب دلبخواهی فناوری دوره 

 شود.در نظر گرفته می 3رابطه به شرح  2و  8 هایرابطهدو شاخص محاسبه شده و 
  

M  3 رابطه = [
dt + 1(yt + 1, xt + 1)

dt + 1(yt, xt)
 
dt (yt + 1, xt + 1)

dt(yt, xt)
]1/2 

وری است که امکان دارد این تر باشد به معنی رشد بهرهبزرگ «یک»از  Mاگر  3رابطه در 
، خود فنیرشد از منابع مختلفی تأمین شده باشد. اول اینکه واحد تجاری از طریق بهبود کارایی 

وری را و دوم اینکه از طریق ارتقای فناوری تولید، رشد در بهره  کردهرا به مرز کارایی نزدیک 
 برای خود به ارمغان آورده است.
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 سبه شاخص مالم کوئیست:  چگونگی محا8نمودار 

 
-اولین کسانی بودند که دو منبع رشد در بهره ]81[(8۹۹3) 8، گروسکوپ، نوریس و ژانگفار

 .کردندتجزیه  3 رابطهوری )شاخص مالم کوئیست( را به صورت 
 

M 3رابطه  =
dt + 1(yt + 1, xt + 1)

dt(yt, xt)
× [

dt + 1(yt + 1, xt + 1)

dt + 1(yt, xt)
 
dt (yt + 1, xt + 1)

dt(yt, xt)
]1/2 

 

 .کردبازنویسی  ۰رابطه توان به صورت را می 3رابطه 
 

M ۰رابطه  = (EC)تغییر در کارایی فنی ×  [(TC)تغییر در  فناوری]

 

نسبت اول )از چپ( بیانگر میزان حرکت واحد تحت بررسی به سمت مرز کارایی  3رابطه در 
داخل کروشه( تواند به مرز نزدیک یا از مرز دور شده باشد. نسبت دوم )یا جمله است که یا می

واحدهای بهبود در عملکرد تواند به حرکت مرز کارایی )یا وری است که میبیانگر تغییر در بهره
 نسبت داده شود. t+1و  tمرجع( بین دو دوره زمانی 

 اگر: ۰و  3های رابطهدر 

←  EC >  کارایی فنی واحد مورد نظر نسبت به دوره زمانی قبلی بیشتر شده است. 1
←  EC =  کارایی فنی واحد مورد نظر نسبت به دوره زمانی قبلی تغییر نکرده است. 1

←  EC <  کارایی فنی واحد مورد نظر نسبت به دوره زمانی قبلی کمتر شده است. 1

←  TC >  بهبود یافته است.  tنسبت به زمان  t+1فناوری واحد مورد نظر در زمان  1

←  TC =  بهبود تغییر نکرده است. tه زمان نسبت ب t+1فناوری واحد مورد نظر در زمان  1

←  TC <  پسرفت داشته است. tنسبت به زمان  t+1فناوری واحد مورد نظر در زمان  1

کارایی فنی  3و  3، 2، 8 شماره هایرابطههای ذکر شده در هر یک از صورت و مخرج نسبت
 نوریس و ژانگ ، گروسکوپ،فارد. شوها محاسبه میحلیل پوششی دادههستند که با استفاده از ت

کوئیست را با استفاده از تحلیل وری مالمهایی بودند که معیار بهرهجزء اولین ]81[ (8۹۹3)
ها ها و مبتنی بر فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس توسعه دادند. تحلیل پوششی دادهپوششی داده

تواند . این روش میکندوری استفاده میگیری بهرهریزی ریاضی به منظور اندازهاز روش برنامه

                                                                                                                             
8 Färe, Grosskopf, Norris, & Zhang 
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گیرد و محدودیت کم بودن تعداد نهاده و ستاده موجود در تعداد زیادی متغیر و روابط را  بکار 
 .]82[ها را ندارد سایر روش

 پیشینه پژوهش

کوئیست و وری را با استفاده از شاخص مالم( رشد بهره8313علیرضایی، کشوری و هاشمی )
وری به دو ها با تجزیه بهره. آنشور آسیایی ارزیابی کردندک 81برای ها تحلیل پوششی داده

 .]1[ به تجزیه و تحلیل آن بین کشورهای مختلف پرداختند فناوریعامل تغییر کارایی و تغییر 
 وری در صنایع ایران پرداختند.( به ارزیابی کارایی فنی و روند بهره831۰آرا )پور و رزملطفعلی

آنان در پژوهش خود ها بهره جستند. کوئیست و تحلیل پوششی دادهدر این راستا از شاخص مالم
مشخص کردند که  هاآنچنین، بندی کردند. همصنایع مورد بررسی را از لحاظ کارایی فنی رتبه

 .]21[ وری منفی همراه بودوری مثبت وکدام صنایع با رشد بهرهکدام صنایع با رشد بهره
میزان تأثیر  ،وری کل عوامل( ضمن محاسبه رشد بهره8311ضایی، افشاری و آنالویی )علیر

ها به این نتیجه را نیز در این رشد مورد بررسی قرار دادند. آن فناوریتغییرات کارایی و تغییرات 
وری کل عوامل در صنعت برق به دلیل تغییرات در رسیدند که طی سه دهه گذشته، رشد بهره

 . ]1[ نقش موثری نداشته است فناوریست و تغییرات کارایی ا
وری کل بانک توسعه صادرات ایران و تغییرات ( بهره8311حجازی، رستمی و مقدسی )

ها آنها بررسی کردند. نتایج پژوهش وری شعب آن را با استفاده از تحلیل پوششی دادهبهره
رشد داشته  %2تقریبا  13در سال  و %8تقریبا  13وری شعب بانک در سال نشان داد که بهره

 . ]22[ است
با شناسایی با استفاده از پرسشنامه و نظر خبرگان، ( 8311طواری، سوخکیان و میرنژاد )

 .]38[ ها پرداختندبندی آنوری نیروی انسانی به الویتمهمترین عوامل مؤثر بر بهره
فنی عوامل تولید در شعب بانک  وری و کاراییبه بررسی بهره (8311نژاد و حاجی آباد )زراء

ها پرداختند. نتایج پژوهش آنان  کوئیست و تحلیل پوششی دادهمسکن با استفاده از شاخص مالم
از دالیل مهم رشد  فناوریو تغییرات  %1وری نشان داد که در شعب مورد بررسی رشد بهره

 .]33[ وری بوده استبهره
وری بانک کشاورزی استان مازندران با استفاده از گیری بهره( به اندازه831۹ابوالحسنی )

وری در دوره کوئیست پرداخت. وی نشان داد که بهرهها و شاخص مالمروش تحلیل پوششی داده
 .]2[ مورد بررسی کاهش یافته و علت آن رشد اندک تغییرات فناوری است

ها به یل پوششی داده( با استفاده از تحل83۹3نژاد و سیستانی بدوئی )نژاد، شهابیشهابی
وری  شعب بانک ملی ایران در استان کرمان پرداختند. نتایج این گیری و مقایسه رشد بهرهاندازه

ها نشان دادند که وری شعب مورد بررسی بود. همچنین، آنپژوهش بیانگر محاسبه میزان بهره
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 خود را باال ببرند جهت کاهش ناکارایی ناشی از مقیاس، شعب مورد بررسی باید ظرفیت تولید
]31[. 

های بانکوری بهرهمحاسبه تایج حاصل از ( نشان دادند ن83۹۰فاضل یزدی و معین الدین )
های ملی، به جز برای بانک 83۹1تا  8311های حاکی از آن است که برای سالمورد بررسی 

بانک که  ملت، صنعت و معدن، صادرات، سپه، تجارت، کشاورزی، پارسیان، کارآفرین و پست
 هابانک سایر برای ،ها در بازه مورد بررسی رشد باالتر از مقدار یک بودهوری آنمتوسط نرخ بهره

 .]81[ است بوده منفی وریبهره نرخ متوسط
شناسی سیستم به پویایی( با تمرکز بر رویکرد 83۹۰زاده قطری )محمودی، صیادی و رجب

های ها با ارائه دو مدل کمی و کیفی متغیرپرداختند. آنوری نیروی کار در معادن ارزیابی بهره
 .]2۹[ وری را شناسایی کردندمهم و مؤثر بر بهره

وری صنعتی در کشور چین را های بهرهها و کاستی( در پژوهشی، فزونی8۹۹1) 8سیفرت و ژو
ناسایی ها، روش دلفی و فرایند سلسله مراتبی مورد  شبه کمک ترکیبی از تحلیل پوششی داده

وری صنعتی به دلیل برنامه پنج ساله افزایش قرار دادند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بهره
 .]31[ های بهبود صنعتی گنجانده شودتواند درون برنامههای موثر و کارآ مییافته و هدف

های ترکیه وری در بانک( به بررسی رابطه بین بحران مالی و بهره2112آیسیک و حسن )
ها بود. نتایج پژوهش کوئیست با تحلیل پوششی دادهرداختند. روش مورد استفاده شاخص مالمپ

و کاهش کارایی  فناوریبه دلیل پسرفت  8۹۹3وری در سال آنان حاکی از این بود که نزول بهره
 های بزرگ بوده استهای کوچک بیشتر از بانکچنین، اثر منفی بحران بر بانکفنی است. هم

]23[. 
گیری وری، به اندازه( با هدف بررسی تأثیر ترکیب تجاری بر کارایی و بهره1211) 2رزیتس

وری و کارایی واحدهای مورد بررسی با استفاده از شاخص مالم کوئیست و تحلیل پوششی بهره
ها پرداخت. نتایج پژوهش وی بیانگر آن بود که ترکیب و تلفیق تجاری تأثیر به نسبت منفی داده

وری گذارد. رزیتس تأکید داشت که در سال بعد از ترکیب کارایی و بهرهوری میرایی و بهرهبر کا
وری، بیشتر ناشی از افت یابد. کاهش در بهرهاند کاهش میهایی که تلفیق نشدهنسبت به بانک

 .]3۰[ تشخیص داده شد فناوریدر 
ه سطوح کارایی سود به ک ندنشان داد بانک تجاری چین 21با بررسی  (2111عارف و کن )

های با اندازه متوسط در مقایسه با بانک ،تر از سطوح کارایی هزینه استطور بااهمیتی پایین
ها منبعث از کارایی سود باالتر بانک ،های کوچک و بزرگ به طور بااهمیتی کاراتر هستندبانک
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به  .ااهمیتی منفی استضریب هزینه به سود به طور ب است، های کارمزد محورتمرکز بر فعالیت
ریسک  ،ها دارندهای با کارایی باالتر تمایل بیشتری برای کنترل هزینهاین معنی که بانک

 .]1[ اعتباری )نسبت وام به دارایی( با کارایی ارتباط معکوس دارد
های تجاری سنتی و اسالمی در حوزه کارایی هزینه و سود بانکبا مقایسه ( 2181سریری )

های که بانک دریافت شورای همکاری خلیج فارس با استفاده از روش مرز تصادفیکشورهای 
های سنتی در بانک .هاحوزه خلیج فارس، در سودآوری به نسبت کاراتر هستند تا کنترل هزینه

کارایی . کارایی هزینه و کارایی هزینه و کارایی سود باالتری دارند های اسالمیمقایسه با بانک
ه و سودآوری بانک ارتباط مستقیم اما با کفایت سرمایه و هزینه عملیاتی ارتباط سود با انداز

دهد اما اثر ها را افزایش میفعالیت وام باالتر نیز کارایی سود بانکو سرانجام  معکوس دارد
 .]3۹[ معکوسی بر کارایی هزینه دارد

در بانکداری  دارانسهامهای ایجاد ارزش ( به بررسی محرک2181) 8فیوردلیس و مولینکس
وری کل عوامل )شاخص ها به این نتیجه رسیدند که بهرهوری پرداختند. آناروپا با تمرکز بر بهره

چنین، تغییر است. هم دارانسهاممالم کوئیست( بهترین نشان دهنده تغییر در ایجاد ارزش 
 . ]81[ کندایفا می دارانسهامترین نقش را در ایجاد ارزش مهم فناوری
-با استفاده از شاخص مالم تایوان تجاری بانک 2۰ وری( به ارزیابی تغییر بهره2181) 2لیو

ها پرداخت. وی به این نتیجه رسید که اگرچه کارایی فنی کاهش کوئیست و تحلیل پوششی داده
وری ها را بر اساس بهره. وی در پایان بانکاستدر حال ترقی  فناوری، 8۹۹1داشته ولی از سال 

 .  ]21[ بندی کردبقهط
-شرکت تولید برق پرداختند. آن 32وری ( به ارزیابی بهره2188) 3فالحی، ابراهیمی و قادری

ها به این نتیجه رسیدند که میانگین کوئیست و تحلیل پوششی دادهها با کمک  شاخص مالم
چنین، د. همها زیر سطح میانگین هستنکارایی فنی در طی دوره کاهش یافته و نیمی از شرکت

 . ]8۰[ وری به دلیل تغییرات کم کارایی استنشان داد که رشد کم بهره هاآننتایج پژوهش 
 31( در پژوهشی به مقایسه کارایی عملکرد عملیاتی 2183) 3چیو، لیو، چن، وانگ و تسای

پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که عامل ریسک، ارزش  تایوان داخلی و خارجی بانک
های خارجی به مراتب چنین، عملکرد بانکدهد. همشرکت را تحت تأثیر قرار می فناوریکارایی 

 .]88[ های داخلی استبهتر از بانک
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 وریکوئیست به ارزیابی و تجزیه بهرهوری مالم( با به کارگیری شاخص بهره2183) 8سافیان
وری به دو جزء تغییرات در ها پس از محاسبه و تجزیه بهرههای مالزی پرداختند. آندر بانک

، بیان داشتند که تغییرات در کارایی فنی مهمترین عامل فناوریکارایی فنی و تغییرات در کارایی 
 . ]31[ های مورد بررسی استوری در بانکدر رشد بهره

وری ( با هدف محاسبه و مقایسه شاخص کل بهره218۰) 2عباس، حماد، الشاهات و آزید
وری به ها با تجزیه بهرههای سنتی و اسالمی، پژوهشی را انجام دادند. آنکوئیست بانکمالم

 هاآنهای پژوهش وری را مشخص نمودند. یافته، دلیل تغییر بهرهفناوریتغییرات کارایی فنی و 
 . ]8 [بود فناوریتغییرات در کارای فنی و تغییرات وری و تجزیه آن به شامل محاسبه بهره
وری وعوامل کوئیست به ارزیابی بهررهبا استفاده از شاخص مالم( 2181) 3الحسن و عسار

وری در مقایسه با نشان دادند که رشد بهرهها مؤثر بر آن در بازارهای نوظهور آفریقا پرداختند. آن
ها نشان سیله تغییرات کارایی وابسته است. همچنین، آنتغییرات فناوری به اندازه زیادی به و
 .]3[ وری دارددادند که اندازه بانک اثر مثبتی بر بهره

ها و شاخص با استفاده از تحلیل پوششی داده( 2181) 3کامارادین، هیو، سوفیان و محمد انور
های وری بانکنشان دادند که بهرهبانک اسالمی کشورهای جنوب آسیا  2۹کوئیست در مالم

سال رشد کرده است و این رشد صرفا به تغییرات کارایی  1طول  راسالمی داخلی و خارجی د
 .]21[ شودنسبت داده می

ها در وری بانک( با بررسی اثر تغییر مقررات بر بهره2181) ۰تژوگکیدس، ماثیوز و فلیپاس
-نشان دادند که تحمیل کنترلت کوئیسها و شاخص مالمبا استفاده از تحلیل پوششی دادهیونان 

 .]32[ ها استوری بانکهای احتیاطی اضافی )به شکل تغییر مقررات( دارای اثر زیانباری بر بهره
کوئیست و با استفاده از شاخص مالمبانک تجاری در بنگالدش  2۹( با بررسی 218۹) 1جهان

 .]2۰[ تا تغییرات فناوریوری عمدتا ناشی از رشد کارایی فنی است نشان داد که رشد بهره
 

 شناسی پژوهشروش .3
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 . .در ایران است فعالهای تجاری جامعه مورد بررسی شامل بانک. جامعه و نمونه پژوهش

 نمونهدر دسترس بود  83۹1تا  831۹های سالطی شان در های مالیهایی که صورتبانک

  .ندشدبانک( انتخاب  81)شامل  تحقیق

استفاده کرد.  3 رابطهبه منظور محاسبه شاخص مالم کوئیست باید از . متغیرهای پژوهش 

قرار دارد رابطه های بکار گرفته شده در این هر یک از توابع مسافت که در صورت و مخرج نسبت

قبل از اجرای  ،ها محاسبه شود. لذاتحلیل پوششی داده وسیلهبهیک تابع هدف است که باید 

لطفعلی  پژوهش . با توجه بهکردها را مشخص ها و ستادهاول نهادهها باید تحلیل پوششی داده

عباس، حماد، الشاهات و  ]31[(2183سافیان ) ،]3۰[(2111، رزیتیس )]21[(831۰پور و رزم آرا )

ها شامل نیروی کار و سرمایه است که نیروی کار شامل نیروی تمام نهاده ]8[(218۰) و آزید

ها نیز جمع درآمدهای عملیاتی بانکهای ثابت مشهود است. یوقت و سرمایه عبارت از دارای

در نظر رابطه خروجی ]8[(218۰) عباس، حماد، الشاهات و آزیدو  ] 31[(2183سافیان )همانند 

 گرفته شد.

اندازه، نسبت کفایت سرمایه، نسبت هزینه به  نیز شامل متغیرهای متغیرهای دیگر پژوهش 
است که با هدف تعیین رابطه  )متغیرهای مستقل( جذب سپردهو رقابت در بازار  سودآوری ،سود

. نحوه محاسبه اند)متغیر وابسته( در نظر گرفته شده وریبین این متغیرها با تغییرات بهره
 ارائه شده است. 8 جدولمرحله دوم پژوهش در در متغیرهای مستقل مورد استفاده 

 
 استفاده پژوهش : متغیرهای مستقل مورد8جدول 

 تعریف نمادنام و 
هایی که از این متغیرها پژوهش

 انداستفاده کرده

 دارایی هامجموع لگاریتم طبیعی  (Ln (Ass)اندازه )
سریری  و ]1[ (2111عارف و کن )

(2181) ]3۹[ 

 ها/ سرمایهداراییمجموع  (EOAنسبت کفایت سرمایه )
سریری  و ]1[ (2111عارف و کن )

(2181) ]3۹[ 

 (COPنسبت هزینه به سود )
های سود خالص عملیاتی/ هزینه

 عملیاتی
سریری  و ]1[ (2111عارف و کن )

(2181) ]3۹[ 

 (ROAسودآوری )
ها/ سود خالص داراییمجموع 

 عملیاتی
سریری  و ]1[ (2111عارف و کن )

(2181) ]3۹[ 

 ]31[(2183)  8و سیهاکاسچیاک  هیرشمن –شاخص هرفیندال  (HHI) جذب سپردهرقابت در بازار 
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گیری هیرشمن به منظور اندازه -از شاخص هرفیندال آمده است 8جدول همانطور که در 
رابطه شود. استفاده می ]31[(2183مشابه با اسچیاک و سیهاک ) جذب سپردهرقابت در بازار 

 است. 1رابطه مورد استفاده به این منظور، به شرح 
 

HHIt 1رابطه  = ∑(
Depositit

∑ Depositit
N
i=1

)2

N

i=1

 

بیانگر میزان  t ،Deposititهیرشمن در زمان  -عبارت است از شاخص هرفیندال tHHIکه 
است. هر چه میزان این شاخص بیشتر باشد حاکی از وجود تمرکز و  tدر زمان  iسپرده بانک 

 رقابت کمتر در بازار است.
 ؛انجام شودآن است که پژوهش در دو مرحله  مستلزمهدف پژوهش . های پژوهشفرضیه

شود و مرحله دوم که به بررسی رابطه پرداخته می وریبهرهمرحله اول که در آن به سنجش 

های اندازه، نسبت کفایت سرمایه، نسبت محاسبه شده در مرحله قبل با متغیر وریبهرهمیان 

با توجه به   های پژوهشپردازد. فرضیهمی جذب سپردهو رقابت در بازار  سودآوری ،هزینه به سود

سریری و  ]1[ (2111عارف و کن ) وسیلهبههای انجام شده ویژه پژوهشهب ،پیشینه پژوهش

 :شدبه صورت زیر طراحی  برای مرحله دوم ]3۹[ (2181)

های باالتری نسبت به بانکوری بهرهتر به طور معنادار از های با اندازه بزرگبانک .8
های مورد های بانکبا لگاریتم داراییوری بهرهتر برخوردارند. به بیان دیگر، بین کوچک

 داری وجود دارد.معنامستقیم بررسی رابطه 

های مورد بررسی رابطه ها/ سرمایه( بانکبا نسبت کفایت سرمایه )کل داراییوری بهرهبین  .2
 معناداری وجود دارد.معکوس 

های های عملیاتی( بانکسود )سود خالص عملیاتی/ هزینه با نسبت هزینه بهوری بهرهبین  .3
 معناداری وجود دارد.معکوس مورد بررسی رابطه 

های مورد بررسی ها/ سود خالص عملیاتی( بانکبا سودآوری )کل داراییوری بهرهبین  .3
 معناداری وجود دارد.مستقیم رابطه 



 98  رانیا یتجار هایعوامل مؤثر و رقابت در بازار جذب سپرده بانک ،وریمنابع رشد بهره

 

 

 محصولا افزایش رقابت در بازار نشان دادند که ب ]8۹[(2183) 2فسو  و ]33[(8۹۹1) 8نیکل
های مورد بررسی افزایش رقابت انتظار است که در بانک ،لذا .یابدعملکرد واحد تجاری بهبود می

 د.شوم به شرح زیر ارائه میبنابراین، فرضیه پنجوری شود. باعث بهبود بهره

 بررسی افزایش خواهد یافت.های مورد وری در بانک، بهرهجذب سپرده با افزایش رقابت در بازار 

 
 هاها و یافتهتحلیل داده. ۴

 های مورد بررسیوری و ارزیابی عملکرد واحدگیری تغییرات بهرههدف پژوهش حاضر اندازه
 DEAfrontierافزار با استفاده از نرم ابتدا ،ین منظورا هب ،است. لذا و ارزیابی عوامل مؤثر بر آن

 . شدارائه  2 جدولگیری و در اندازه بانکداری ایرانفعال در صنعت  بانک 81وری تغییرات بهره
در  )به طور میانگین( مورد بررسی هایبانکعملکرد  وری وبهره کند کهبیان می 2جدول 

های ترین کاهش نسبت به سایر دوره( از بیش83۹8-83۹1) 83۹1 نسبت به 83۹8های سال
است. در  18/1 شاخص مالم کوئیستمیانگین  دوره مذکوردر . مورد بررسی برخوردار بوده است

است. در سال  فناوریدلیل اصلی پسرفت عملکرد واحدهای مورد بررسی، افت  83۹8سال 
بدست آمده است. اما در همین سال میانگین امتیاز تغییر در  1۰/1 فناوریمذکور میانگین امتیاز 

وان چنین نتیجه گرفت که دلیل اصلی پسرفت تراحتی میهاست. بنابراین، ب 11/8کارایی فنی 
نسبت به  83۹2های ها، شامل سالاست. در سایر سال فناوریواحدهای مورد بررسی، افت در 

وری، ( نیز تغییرات بهره83۹3-83۹2) 83۹2نسبت به سال  83۹3( و 83۹2-83۹8) 83۹8سال 
بوده  «یک»وری کمتر از رات بهرهها تغییدهد چرا که در این دورهپسرف در عملکرد را نشان می

دهد و سال وری )به طور میانگین( پیشرفت را نشان میهای دیگر، تغییرات بهرهاست. در سال
جدول طور که در را است. همانا( بهترین عملکرد را د83۹1-831۹) 831۹نسبت به سال  83۹1

دهد. در را نشان می ۰2/8برجسته شده است شاخص مالم کوئیست مربوط به دوره مذکور عدد  2
هر دو به طور میانگین  فناوریامتیاز بدست آمده برای تغییر در کارایی و تغییر در  83۹1سال 

توان رشد کارای دانست چرا که در است. در این سال دلیل اصلی پیشرفت را می« یک»بیشتر از 
 بدست آمده است.  81/8 ناوریفکه امتیاز تغییر در ، در حالی33/8سال مذکور امتیاز کارایی فنی 

ترین و از بیش ۹8/3با امتیاز  83۹1-831۹( در دوره  DMU1) 8در سطح هر واحد نیز واحد 
وری ترین شاخص تغییر در بهرهاز کم 1۹/1(  با امتیاز 83۹۰-83۹3همین واحد در دوره )

ابی نتایج بدست ای که در ارزینکته برجسته شده است( 2جدول برخوردار است )این موارد در 
اگر تغییرات یک واحد  ،. یعنیاسته این نتایج نسبی کآمده باید در نظر گرفته شود این است 

                                                                                                                             
8 Nickell 
2 Fosu 
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ای واحد دیگر چنین نتیجه ۹شده در مقایسه با « یک»یا کمتر از « یک»مورد بررسی بیشتر از 
-اند، میاشتهای مطلق نیست. بنابراین، واحدهایی که عملکرد خوبی ندبدست آمده و چنین نتیجه

قرار داده و از این طریق خود را به مرز  خود الگویتوانند واحدهای دارای عملکرد خوب را 
از نکات . (کندمیاطالعات بیشتری در این زمینه ارائه  3جدول ) کندنزدیک  بهترین عملکرد

دوره مورد  1توان به آن اشاره کرد این است که میانگین می 3جدول دیگری که با توجه به 
دهد. شاخص مالم کوئیست خوب نشان می به نسبتبررسی، عملکرد واحدهای مورد بررسی را 

 1چنین، تغییرات کارایی در این دهد. همرا نشان می 1۰/8دوره به طور میانگین عدد  1برای کل 
 داشته است. وری دوره بیشترین تأثیر را در رشد بهره

 

 وری )شاخص مالم کوئیست( واحدهای مورد بررسی: تغییرات بهره2 جدول

1332-1331 1331-1331 1331-1333 

تغییر 
 فناوری

تغییر 
 کارایی

شاخص مالم 
 کوئیست

تغییر 
 فناوری

تغییر 
 کارایی

شاخص مالم 
 کوئیست

تغییر 
 فناوری

تغییر 
 کارایی

شاخص مالم 
 کوئیست

 

1۰/1 11/8 1۰/1 12/1 11/8 12/1 12/1 ۹۹/۰ ۹8/3 DMU1 

1۰/1 21/8 11/8 1۹/1 ۹3/1 13/1 11/8 81/8 81/8 DMU2 

1۹/1 18/8 1۹/1 1۹/1 ۹۹/1 11/1 1۰/8 11/1 13/1 DMU3 

11/1 11/8 11/1 11/1 11/8 11/1 ۹8/1 11/8 ۹8/1 DMU4 

11/1 ۹3/1 18/1 1۹/1 ۹۹/1 11/1 12/1 1۰/1 11/1 DMU5 

1۹/1 ۹1/1 18/1 11/1 21/8 1۹/1 31/8 1۹/1 ۹3/1 DMU6 

12/1 11/1 18/1 13/1 31/8 13/8 12/1 ۹۹/1 18/1 DMU7 

11/1 11/8 13/1 1۰/1 8۹/8 ۹1/1 ۹1/1 2۰/8 28/8 DMU8 

1۹/1 1۹/8 ۹1/1 11/1 ۹3/1 1۰/1 ۹1/2 11/8 ۹1/2 DMU9 

1۹/1 11/1 11/1 11/1 83/8 1۹/1 12/8 11/1 11/1 DMU10 

13/1 11/8 13/1 1۰/1 11/8 18/1 81/8 33/8 ۰2/8 Mean 

 

1331-133۴ 133۴-1333 1333-1332 

تغییر 
 فناوری

تغییر 
 کارایی

شاخص مالم 
 کوئیست

تغییر 
 فناوری

تغییر 
 کارایی

شاخص مالم 
 کوئیست

تغییر 
 فناوری

تغییر 
 کارایی

شاخص مالم 
 کوئیست

 

۹2/1 81/1 1۹/1 8۹/8 11/8 8۹/8 81/8 11/8 81/8 DMU1 

18/1 13/1 11/1 82/8 13/8 81/8 81/8 ۹1/1 13/8 DMU2 

18/1 11/1 ۰۰/1 82/8 11/8 21/8 8۹/8 11/1 11/1 DMU3 

1۰/8 11/8 1۰/8 ۹۰/1 11/8 ۹۰/1 88/8 11/8 88/8 DMU4 

13/8 11/1 18/1 13/8 ۹1/1 11/8 83/8 11/1 ۹1/1 DMU5 

18/1 13/1 11/1 3۰/8 ۰1/1 11/1 22/8 ۰1/1 1۹/1 DMU6 

۹۰/1 81/3 ۹1/3 32/8 11/1 83/8 8۰/8 31/1 33/1 DMU7 
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13/8 ۹۹/1 12/8 8۹/8 8۹/8 38/8 82/8 13/1 12/1 DMU8 

18/1 13/8 33/8 3۰/8 12/8 31/8 22/8 13/1 18/8 DMU9 

12/1 13/8 1۰/1 3۰/8 ۰1/1 1۹/1 22/8 11/1 ۹2/1 DMU10 

۹8/1 21/8 1۹/8 21/8 ۹3/1 81/8 81/8 11/1 1۹/1 Mean 

 

 

 

1331-1331 

  شاخص مالم کوئیست تغییر کارایی فناوریتغییر 

۹1/1 13/8 ۹۹/1 DMU1 

1۹/1 11/8 1۹/1 DMU2 

12/1 18/8 13/1 DMU3 

11/1 11/8 11/1 DMU4 

1۹/1 11/8 1۹/1 DMU5 

۹1/1 33/3 21/3 DMU6 

12/1 11/8 12/1 DMU7 

1۰/1 11/1 11/1 DMU8 

11/8 12/1 11/1 DMU9 

۹2/1 31/8 21/8 DMU10 

1۹/1 23/8 88/8 Mean 

 
 

 2جدول ساله اطالعات  1: میانگین 3جدول 

 ساله 1میانگین 

  شاخص مالم کوئیست تغییر کارایی فناوریتغییر 

۹۰/1 ۰۹/8 32/8 DMU1 

۹3/1 18/8 ۹۰/1 DMU2 

۹۰/1 1۹/1 13/1 DMU3 

۹2/1 11/8 ۹2/1 DMU4 

۹8/1 1۹/1 11/1 DMU5 

1۰/8 81/8 8۰/8 DMU6 

۹3/1 31/8 21/8 DMU7 

۹1/1 13/8 ۹1/1 DMU8 

2۹/8 13/8 31/8 DMU9 

۹۹/1 ۹2/1 ۹8/1 DMU10 

۹۹/1 1۹/8 1۰/8 Mean 
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 ساله( 1)میانگین  3: روند تغییرات عملکرد بر اساس جدول 2نمودار 

 

برجسته شده است.  2جدول توجه کنید که در  منظور توضیحات بیشتر به واحدیاکنون به
 ۹8/3برجسته شده  83۹1-831۹بازه زمانی   که در (DMU1) شاخص مالم کوئیست برای واحد

داشته  پیشرفتدر عملکرد خود  831۹واحد مذکور نسبت به سال دهد دست آمده که نشان میهب
 ،ببه ترتی ،است. در هر صورت این واحد از لحاظ تغییر در کارایی فنی و تغییر در فناوری

این واحد از لحاظ کارایی، بهبود و از  ،بنابراین است. را بدست آورده 12/1و  ۹۹/۰امتیازهای 
است. ضعف در تغییرات فناوری تأثیر زیادی  کردهلحاظ فناوری، تضعیف در عملکرد را تجربه 

به عنوان شاخص مالم  ۹8/3. الزم به ذکر است که عدد است برعملکرد واحد مذکور گذاشته
 ،در امتیاز تغییر در فناوری ۹۹/۰یعنی عدد  ،ت واحد مذکور، از ضرب امتیاز تغییر در کاراییکوئیس

این واحد بهبود در عملکردش را مدیون بهبود در  ،دست آمده است. بنابراینهب 12/1یعنی عدد 
را  فناوریروند تغییرات شاخص مالم کوئیست، تغییرات کارایی فنی و  2نمودار  .استخود  کارایی

ساله مورد بررسی( به تصویر کشیده است. نمودار مذکور  1برای هر واحد )در سطح میانگین 
 خوبی به نمایش گذاشته است.توضیحات پیشین را به

اگر یک واحد تجاری قصد دارد پیشرفت در عملکردش را شاهد باشد، باید هم در  بنابراین،
. در غیر این صورت ضعف در یک مورد از کندکارایی فنی و هم در فناوری خود پیشرفت حاصل 

  گذارد.این دو، تأثیر منفی در بهبود عملکرد می
وری را برای واحدهای مورد بررسی در واحدهای مرجع برای بهبود کارایی و بهره 3جدول 

دهد. همانطور که در بخش مبانی نظری ذکر شد، به عنوان نمونه نشان می 83۹1 -831۹دوره 
بیانگر کارایی واحدهای مورد بررسی در مقایسه با مرز « t,xt(yt+1d(  امتیاز»ت عبار 3در جدول 

نیز  « واحدهای مرجع»رجوع شود(. بخش  8است )به توضیحات نمودار  t+1کارایی در زمان 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

تغییر فناوری

تغییر کارایی

شاخص مالم کوئیست
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بیانگر ترکیبی از واحدهای کارا، برای واحدهای ناکارا برای رسیدن به مرز کارایی است. به عنوان 
اضافه ( بهDMU4) 3واحد  %1های خود را به سطح ( باید ستاده و نهادهDMU2) 2نمونه واحد 

. بر روی مرز کارایی قرار گیرد  t+1( برساند تا بتواند در مقایسه با زمان DMU9) ۹واحد  81%
در   t+1بیانگر کارایی واحد مورد بررسی در زمان « t+1,xt+1(ytd(امتیاز » چنین، عبارتهم

بر اساس جدول « واحدای مرجع»است. لذا، الگو گرفتن از بخش  tمقایسه با مز کارایی در زمان 
 وری را برای واحدهای مورد بررسی به ارمغان خواهد آورد.، بهبود کارایی و بهره3

 
 83۹1 -831۹وری در دوره بهبود کارایی و بهره برای: معرفی واحدهای مرجع 3جدول 

حد
 وا

ام
ن

 

 
یاز

امت
t+

1
d( t

y, t
x )

 

 واحدهای مرجع

حد
 وا

ام
ن

 

یاز
امت

t
d(

t+
1

y,
t+

1
x)

 

 واحدهای مرجع

DMU1 31/1 (81/1 * DMU4) 
   

  DMU1 82/1 (11/1 * DMU4) 
   

  

DMU2 11/1 (11/1 * DMU4) + 
(81/

1 
* DMU9) DMU2 ۰3/1 (8۹/1 * DMU4) + (11/1 * 

DMU9

) 

DMU3 8/1 (33/1 * DMU4) + 
(۰1/

1 
* DMU9) DMU3 82/1 (1۹/1 * DMU4) + (28/1 * 

DMU9
) 

DMU4 18/8 (18/1 * DMU4) + 
(31/

1 
* DMU9) DMU4 22/8 (۰1/8 * DMU4) 

   
  

DMU5 33/1 (11/1 * DMU4) 
   

  DMU5 ۰۹/1 (33/1 * DMU4) 
   

  

DMU6 11/1 (11/1 * DMU4) + 
(1۹/

1 
* DMU9) DMU6 11/1 (12/1 * DMU4) + (13/1 * 

DMU9

) 

DMU7 2/1 (3۹/1 * DMU4) 
   

  DMU7 3/1 (۹3/1 * DMU4) 
   

  

DMU8 11/1 (11/1 * DMU4) + 
(23/

1 
* DMU9) DMU8 11/1 (21/1 * DMU4) 

   
  

DMU9 ۹/۰ (12/1 * DMU9) 
   

  DMU9 11/1 (83/1 * DMU4) + (3۹/1 * 
DMU9

) 

DMU10 8/1 (33/1 * DMU4) + 
(3۰/

1 
* DMU9) DMU10 83/1 (11/8 * DMU4) + (88/1 * 

DMU9
) 

 

های وری و آزمون فرضیههای بخش دیگر پژوهش شامل بررسی عوامل مؤثر بر بهرهیافته
ار ائه شده است. الزم به ذکر است در این بخش  1و  ۰های جدولپژوهش است که نتایج آن در 

 استفاده شد. EViewsافزار از پژوهش از نرم
 

 : نتایج آزمون چاو۰جدول 

Statistic d.f. Prob. 

http://www.esat.ir/Eviews-7-VCD-ISG.html
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3۰۰/8 1۰1 323/1 

های تلفیقی برآورد داده های ترکیبی و مدلآزمون چاو به منظور انتخاب از بین روش داده
 323/1آمده است. مقدار سطح معناداری  ۰جدول گیرد. نتایج این آزمون در مورد استفاده قرار می

:𝐻0های تلفیقی )بیانگر این است که فرضیه صفر مبنی بر داده ( را مدل دادههای تلفیق شده
 .]81[های تلفیقی استدهنده لزوم استفاده از روش دادهتوان رد کرد. این مورد نشاننمی

( حاکی از آن است 1جدول نتایج به دست آمده از اجرای مرحله دوم پژوهش )ارائه شده در 
وری تأثیر معناداری بر بهره (ROA)و سودآوری  (EOA) نسبت کفایت سرمایه که متغیرهای

  جذب سپردهو رقابت در بازار  (COP)، نسبت هزینه به سود (LnAss)لی متغیرهای اندازه وندارد. 
(HHI ) به ترتیب، دارای تأثیر مستقیم، معکوس و مستقیم معناداری بر  ،%۰ سطح خطایدر

بیشتر باشد،  (HHI)هیرشمن  -شایان ذکر است که هر چه شاخص هرفیندال. وری استبهره
توان چنین گفت که هر چه رقابت بیشتر تمرکز بیشتر و سطح رقابت کمتر خواهد بود. لذا، می

های مورد وری در بانکهیرشمن کمتر باشد( بهره -اخص هرفیندالباشد )یا به عبارتی هر چه ش
های توان چنین ادعا کرد که به استثنای فرضیهطور کلی میبررسی افزایش خواهد یافت. به

 های پژوهش مورد تأیید قرار گرفتند. سایر فرضیه 3و  2های شماره

 

 های تلفیقیرگرسیون داده مدل: 1جدول 
Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient  

131/1 ۹1۹/8 211/1 ۰32/1 𝛃𝟎  

111/1 881/1 22۹/1 3۹1/8 LnAss 

3۹8/1 1۰1/1 118/1 118/1 EOA 

111/1 1۹3/3- 813/1 111/1- COP 

111/1 231/1 188/1 111/1 ROA 

12۹/1 ۰21/8- 2۰3/1 311/1- HHI 
Weighted Statistics 

۰11/1 Mean dependent var 31۹/1 R-squared 
2۰۹/1 S.D. dependent var 32۹/1 Adjusted R-squared 
331/1- Akaike info criterion 8۹1/1 S.E. of regression 
8۰1/1- Schwarz criterion ۰23/2 Sum squared resid 
218/1- Hannan-Quinn criter. 313/81 Log likelihood 
231/2 Durbin-Watson stat 111/88 F-statistic 

   

111/1 Prob(F-statistic) 
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 و پیشنهاد گیرینتیجه. 1

کوئیست و روش تحلیل پوششی شاخص مالمهدف پژوهش حاضر این بود تا با استفاده از 
بانکداری فعال در صنعت  بانک 81وری و ارزیابی عملکرد گیری تغییرات بهرهبه اندازه هاداده

های ثابت واحدهای مورد بررسی به عنوان نیروی انسانی و دارایی در این راستا. بپردازدایران 
-831۹به عنوان تنها ستاده واحدهای مورد بررسی در بازه زمانی  های عملیاتیدرآمدنهاده و 

 در نظر گرفته شد. 83۹1
 طور کلیبه وری و عملکرد واحدهای مورد بررسیدست آمده نشان داد که بهرههنتایج ب
سال  سهبهبود و در  های قبل نسبت به سال سال مورد بررسی هفتاز  سال چهاردر  )میانگین(

واحدهای مورد بررسی نقش مؤثری بر  و کارایی فناوریتغییرات . ستا داشتهدیگر پسرفت 
چرا  ،بوده کاراییتغییرات  ،سال پیشرفت چهار عامل مؤثرتر درای که گونههب ،عملکردشان داشته

 سهدر  چهار سال پیشرفت، عامل کارایی فنی نقش مؤثرتری را داشته است. سه سال ازکه در 
 فناورینیز افت در  دیگر سال دوو  کاراییافت  ،مل اصلی یا مؤثرترانیز یک سال ع پسرفت سال

رخ داده را به تشدید  83۹8و  83۹1های توان این پسرفت را که در سالمی ،البته .شدشناسایی 
)میانگین در مجموع بانکی علیه جمهوری اسالمی ایران نیز نسبت داد.  های اقتصادی وتحریم
و عامل اصلی این پیشرفت،  واحدهای مورد بررسی با پیشرفت در عملکرد روبرو بودندساله(  هفت

و بهبود آن  فناوریبهبود در کارایی فنی بوده است. به عبارتی، واحدهای مورد بررسی در تغییر 
 اند.موفق عمل نکرده

خود را  فناوری، باید به شدت با نوسازی رشد بیشتر منظوربه بنابراین، واحدهای مورد بررسی
توانند با این واحدها می ،چنینهم .کنندنزدیک  بهترین عملکردبهبود بخشیده و خود را به مرز 

ای دارای بهترین عملکرد میزان کارایی فنی خود را نیز بهبود بخشیده تا به هبرداری از واحد مدل
شود به طور نسبی همواره شاهد پیشرفت که از طریق نوسازی حاصل می فناوریاتفاق بهبود در 

های سنتی کسب رویه اتکای کمتر برتوان در نوسازی را می وری خود باشند.بهره در عملکرد و
ها با تفسیر نمود. به عبارتی الزم است بانک د از محل پرداخت وام و اعتباریا همان درآم درآمد

طور توجه به تغییرات و پیشرفت علم و فناوری خود را متناسب با نیاز جامعه به روزرسانی کنند. به
-های کارمزد محور میتر بر درآمدبیش های مالی و تمرکزگذاری بر روی اپلیکیشنمثال سرمایه

  شی از این بروزرسانی را شامل شود. تواند بخ
وری، که در این راستا پنج بخش دیگر پژوهش عبارت بود از بررسی عوامل مؤثر بر بهره

و  نسبت کفایت سرمایهفرضیه طراحی و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این قسمت نشان داد که 
متغیرهای اندازه، نسبت هزینه به سود و رقابت در  اماوری ندارد سودآوری تأثیر معناداری بر بهره

وری تأثیر معنادار به صورت مستقیم، معکوس و مستقیم بر بهره ،به ترتیب ،جذب سپردهبازار 
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جویی ناشی از مقیاس باالتری تر از صرفههای بزرگاین نتایج به این معنی است که بانک. دارند
وری باالتری خواهند ها دارند، بهرهی برای کنترل هزینههایی که تمایل بیشتربرخوردارند و بانک

وری بهبود خواهد یافت. این موضوع چنین، با افزایش رقابت در بازار جذب سپرده، بهرهداشت. هم
های را به بهبود سازوکاریا بانک بتواند واحد تجاری  ،رسد که افزایش رقابتمنطقی به نظر می

چرا که در یک فضای رقابتی،  .وری خواهد بود(تیجه آن بهبود بهرهمالی و عملیاتی وا دارد )که ن
های و بهبود فعالیت افزایش مزیت رقابتی خود، اصالحواحدهای فعال در بازار به منظور بقا و 

وری دور از انتظار نیست که با افزایش رقابت در بازار، بهره ،خود را در اولویت قرار خواهند داد. لذا
  ها افزایش یابد.به طور ویژه بانک واحدهای تجاری

، منطقی و مطابق وریبهرهنسبت هزینه به سود با  اندازه و دست آمده در باب ارتباطهنتایج ب
دست همشابه نتایج ب تا حدی های پژوهش است. این نتایجبا حدس اولیه بیان شده در فرضیه

  .است ]3۹[ (2181سریری ) و ]1[ (2111عارف و کن ) وسیلهبهآمده 
بر خالف انتظار  وریبهرهمعنادار بین متغیرهای کفایت سرمایه و سودآوری با  نبود رابطه

توان در ناچیز بودن سرمایه را می وریبهرهنسبت کفایت سرمایه روی  اهمیتبیاولیه بود. تأثیر 
از  %2/1ها جستجو کرد که با بررسی این موضوع مشخص شد که به صورت میانگین تنها بانک

 دیگر از طریق استقراض است. ارتباط %1/۹2ها از طریق سرمایه تأمین شده و منابع بانک
های مورد در این دانست که مدیران بانک احتماالً توانرا نیز می وریبهره اسودآوری ب نداشتن
 ندارند.ی توجه ،منابع تمام افزایش سودآوری به بهبود مستمر و استفاده کارا از برایبررسی 

ارزیابی و بهبود عملکرد  برایمناسبی را  رویهدنبال این بود تا هپژوهش حاضر ب ،به طور کلی
توانند . مدیران از این طریق میکندپیشنهاد  ها()به طور خاص بانک به مدیران واحدهای تجاری

 هاآن ،سپسببرند.  خود را به خوبی با رقبای خود مقایسه کرده و به جایگاه خود در صنعت پی
مزیت  به های مناسب، جایگاه خود را بهبود بخشیده وراهبردها و توانند با اتخاذ سیاستمی

-تواند به افزایش بهرهدر هر صورت نتایج این محاسبات به تنهایی نمیبیافزایند.  شرکترقابتی 

ریزی و تهیه وری نیازمند یک برنامهوری در واحدهای مورد بررسی منجر شود، بلکه افزایش بهره
وری، احتیاج به شناخت ریزی در جهت افزایش بهرهوری است. برای برنامهنقشه بهبود بهره

های وری در دورهعوامل مؤثر در تغییرات بهره ،چنینوری و همسازمان از لحاظ پیشینه بهره
بوط به حاسبات مرم ،. لذاتواند در این راستا چراغ راه باشدکه پژوهش حاضر می گذشته است

ریزی صحیح و عملی در تواند پایه برنامهمی بررسی عوامل مؤثر بر آن و وریتغییرات بهره
  .قرار گیردوری افزایش بهره

وری واحدهای بر بهره جذب سپردهنقش رقابت در بازار  حاضر از کاربردهای دیگر پژوهش
 وسیلهبهبهبود فضای رقابتی  برایسازکارهای قانونی مناسب  کردنفراهم تجاری است. لذا، 
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بهبود اقتصاد  ها و متعاقب آنوری بانکتواند نقش مؤثری در افزایش یهرهنهادهای مسئول، می
-گذاریاندازها برای تحرک رشد و سرمایهها در بسیج کردن پسچرا که بانک کشور داشته باشد.

ها را به توان بانکشان، میمالیگری کنند و جدای از نقش واسطهها، نقش معناداری را بازی می
 ایجاد ثبات در اقتصاد کالن کشور در نظر گرفت. جهت عاملی مؤثرعنوان 

این پژوهش نیز همانند هر کار پژوهشی دیگر عاری از محدودیت .های پژوهشمحدودیت

های به صورت نداشتن دسترسی کردهنیست و تنها عاملی که این پژوهش را با محدودیت مواجه 

های مورد بررسی در این پژوهش به های فعال در ایران که باعث شد تعداد بانکمالی همه بانک

  سال کاهش یابد.  1واحد و  81
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