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 چکیده

 بانک یک از عملیاتی و ساده تعریفی اما باشد، پیچیده و متنوع است ممکن بانکی عملیات

 و وام اعطای شامل آن جاری عملیات که است ایموسسه بانک بدین گونه است که یک

 اقتصاد در سرمایه تخصیص در مهمی نقش همچنین هابانک .است مردم از سپرده دریافت

 نابعم تخصیص یافته،توسعه خوبی به عملکرد با سازگار مالی سیستم یک .کنندمی بازی

 یفیزیک سرمایه مناسب تخصیص و کندمی تسهیل توجهی قابل میزان به را خانوار مصرف

تظار انکه  استاز این رو منطقی  .بخشدمی کار و کسب بخش در آن بخش ترینتولیدی به را

. ودشمؤثر  به داشتن یک سیستم مالی منجر داشته باشیم بخش بانکی کارآمد و سودآور

 ی. توانایدهدها رشد و توسعه اقتصادی یک کشور را نتیجه میدر این راستا کارایی بانک

 تعیین را آنها پایداری عملکرد، و کارایی چالش ساختن برآورده برای های کشوربانک

 مبودک علت به مالی منابع ارائه در را اصلی نقش ایران اقتصاد در بانکداری کند. صنعتمی 

است  ممکن بخش، این عملکرد و ساختار در احتمالی رو، کمبود این از .دارد سرمایه بازار

 بخش این دقیق درک که معناست بدان شود. این هابخش سایر در احتمالی اختالالت باعث

های ها و پسا برجام بانکهمچنین پس از رفع تحریماست.  ضروری گذاری،سیاست حال در

بنابراین ارتقای کارایی  ایران باید کارایی الزم را جهت حضور در عرصه جهانی داشته باشند.

تواند نقش بسزایی در توسعه سیستم مالی و رشد اقتصادی کشور بخش بانکی ایران می

 داشته باشد. 
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از آنجایی که تامین مالی در اقتصاد ایران به شدت به بانک وابسته است و هرگونه ناکارائی 

رایط اقتصادی کشور بگذارد، بنابراین الزم تأثیری منفی و مضاعف بر ش .ها ممکن استبانک

گذاران توجه کافی را در جهت بهبود کارایی این صنعت ها و سیاستاست مدیریت بانک

های کشور قرار دارد. بازار و سیاست المللی نیز تحت تاثیر شرایطداشته باشند. مزایای بین

ایران بررسی شود.  بخش بانکیبرای رسیدن به هدف مذکور نیاز است عوامل موثر بر کارایی 

 با توجه به اهمیت موضوع در ایران مطالعات زیادی در حوزه کارایی بانکها صورت گرفته

گیری کارایی، به اندازه نمونه حساس است که به منظور است که در اکثر آنها روش اندازه

برای  (2221) ای سیمار و ویلسونمرحله در این مطالعه از روش دو رهایی از این مشکل

ایران استفاده شده است. در مرحله اول با  شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی بخش بانکی

بانکی ایران طی دوره  ها کارایی بخشاسترپ تحلیل پوششی دادهاستفاده از روش بوت

 استرپ، عواملرآورد شد و در مرحله دوم نیز با استفاده از رگرسیون بوتب1914-1934

انکها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مرحله اول، منجر به شناسایی مؤثر بر کارایی ب

ناکارا از یکدیگر شد و همچنین افزایش کارایی بخش بانکی ایران در دوره  بانکهای کارا و

گذاری، اندازه بانک، ریسک سرمایه دوم متغیرهایی از قبیل مورد نظر را نشان داد. در مرحله

مجازی )نشاندهنده خصوصی یا دولتی بودن  های عملیاتی و متغیرزینهاعتباری، نرخ تورم، ه

 .بانکها( از میان کلیه متغیرها بر کارایی مؤثر بودند
 JEL: G21 ،H21بندی طبقه

 

استرپ تحلیل پوششی استرپ، بوتسیمار و ویلسون، رگرسیون بوت روش :های کلیدیواژه

 .ها، کاراییداده
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 مقدمه -1

هر  اقتصادی توسعه و رشد در را ایمالحظه قابل نقش هابانک معاصر، دنیای در

 دگیزن سطح بهبود و رفاه افزایش اقتصادی، رشد امروزه، که چرا دارند، عهده بر کشور

 هاسپرده آوریجمع طریق از حقیقت در که هاگذاریسرمایه میزان به کشوری هر در

 بکهش توسط ندارند( گذاریسرمایه امکان یا و قدرت مختلف، دالیل اندازها )بهپس و

 و پراکنده بعمنا این آوریجمع با بانکی شبکه. کندمی پیدا بستگی بانکی سیستم و

 و هاگذاریسرمایه رشد برای الزم هایزمینه گذاران،سرمایه اختیار در آن دادن قرار

 یک وجود بدون. آوردمی فراهم را جامعه رفاه بهبود و ملی درآمد رشد نهایت در

  جهت آن انتقال و کوچک اندازهایپس تجهیز امکان بانکی، مناسب شبکه

 ترمهم مؤسسات این نقش توسعه، حال در کشورهای در. ندارد وجود گذاریسرمایه

 یک از کشورها این در سرانه درآمد میزان بودن پایین علت به که چرا بود خواهد

 هیزتج برای مالی منابع و اندازهاپس میزان دیگر، طرف از باال مصرف به میل و طرف،

 یبرا را تریمهم نقش پولی مؤسسات و هابانک لذا. است پراکنده و اندک هاسرمایه

 ایندنممی ایفا مولد، هایگذاریسرمایه به آن مطلوب تخصیص و داخلی منابع تجهیز

(Mojtahed and Hasanzadeh, 2005). داشته انتظار که است منطقی رو این از 

. شود مؤثر مالی سیستم یک داشتن به منجر سودآور، و کارآمد بانکی بخش باشیم

 ددهمی نتیجه را کشور یک اقتصادی توسعه و رشد هابانک کارایی راستا این در

(Sufian et al, 2016.) 

ها از جمله بازار به عنوان مؤسسات واسطه، در کنار سایر بخش هابانک در ایران

هدف مردم های خرد و بیکنند و سرمایهسرمایه، در قالب بازارهای مالی فعالیت می

ها در سطح گذاریآوری نموده و از آنها برای دادن تسهیالت و انجام سرمایهرا جمع

سازی جهت ورود به بازار کنند اما به دالیلی همچون عدم فرهنگکالن، استفاده می

مردم و عدم رشد بازار سرمایه در ایران، توجه کافی  پذیر نبودن آحادسرمایه، ریسک

شود. از این رو اقتصاد ایران به طور قابل توجهی به این بخش از بازارهای مالی نمی

ران ی ایهابانک محور است، به این معنا که هرگونه ضعف و کاستی در عملکردبانک

وع مین راستا موضممکن است تأثیری منفی بر شرایط اقتصادی کشور بگذارد. در ه

کارایی، در بخش بانکی ایران موضوع در خور توجهی است. بنابراین ارتقای کارایی 

تواند نقش بسزایی در توسعه سیستم مالی و رشد اقتصادی بخش بانکی ایران می

کشور داشته باشد. برای این منظور باید تاثیر یکسری عوامل مهم بر کارایی بخش 
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زه گذاری، انداه در تحقیق حاضر از عواملی همچون سرمایهبانکی ایران بررسی شود ک

ای و ... برای شناسایی عوامل ، درآمد غیر بهرههابانک بانک، خصوصی و دولتی بودن

 شود. استفاده می هابانک مؤثر بر کارایی

 هاکبان که به میزان ضرورت و اهمیت کار در حوزه کاراییشده پیرو مطالب بیان

شایان ذکر است که مطالعات بسیاری به همین منظور در ایران انجام  کند،اشاره می

ها استفاده شده در اکثر مطالعات یاد شده از روش تحلیل پوششی دادهشده است. 

ا هاست که این روش مشکالتی به همراه دارد، از جمله اینکه مرز تحلیل پوششی داده

 این و رودمرز قبلی از بین می به نمونه حساس است، به صورتی که با تغییر نمونه،

یرد. گها نشات میاز طبیعت ناپارامتریک تحلیل پوششی داده کارایی، مقدار در تغییر

ها ادهد پوششی تحلیل عنوان تحت ویلسون روشی و سیمار شده، یاد مشکل حل برای

 کند را معرفیاستفاده می کارایی اندازه بررسی برای استرپکه از رگرسیون بوت

 ند.کرد

گیری کارایی صنعت بانکداری ایران و بررسی در تحقیق حاضر، به منظور اندازه

 Simar) شوداستفاده می ای سیمار و ویلسونعوامل مؤثر بر آن از روش دو مرحله

and Wilson, 2007) .کارایی به روش  برآورد نمرات در بکارگیری از این روش پس از

به عنوان متغیر در مرحله اول و استفاده از آن  هاتحلیل پوششی دادهاسترپ بوت

استرپ در مرحله دوم، عوامل مؤثر بر کارایی بانکی در در رگرسیون بوتوابسته 

شوند. برای این منظور تأثیر عواملی همچون صنعت بانکداری ایران شناسایی می

 گر بر کاراییسری عوامل مهم دیکی ای وبهرهگذاری، درآمد غیر، سرمایههابانک اندازه

 گیرد.مورد ارزیابی قرار می 1332-1392های در ایران، طی سال بانک 11

بر این اساس مقاله حاضر در پنچ بخش تدوین شده است. در بخش دوم مبانی 

نظری بررسی شده است. در بخش سوم مطالعات تجربی در این حوزه بیان شده و 

ها و برآورد روش مورد استفاده پرداخته شده و نتایج چهارم به توصیف داده در بخش

 برآورد برای بخش بانکی ایران بدست آمده است. بخش پنجم نیز به خالصه و 

 گیری اختصاص یافته است.نتیجه

 

 مبانی نظری -2

 هدرج یا کالن اقتصاد به شرایط محیطی، توجه با تواندمی هابانک کارایی سطح

 ییکارا بر موثر عوامل روی که است ضروری بنابراین، .باشد ریسک کشور متفاوت
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دو متغیرهای موثر بر کارایی را به  (.Gasaymeh, 2016-Anwar Al) شود تمرکز

. متغیرهای داخلی، متغیرهای هستند 2توان تقسیم نمودمی 3و خارجی 4گروه داخلی

نجر به مگیرند. تصمیمات مدیریتی خوب که تحت تاثیر تصمیمات مدیریتی قرار می

رهای دهند. تمامی متغیشوند که طبیعتا افزایش کارایی را نتیجه میسودآوری باال می

های مالی و ترازنامه بانک قابل استخراج هستند. متغیرهای خارجی، داخلی از صورت

ک را سازی بانمتغیرهای هستند که در کنترل مدیریت نیستند اما فرآیند تصمیم

و  1این متغیرها به دو گروه متغیرهای اقتصاد کالندهند. تحت تاثیر قرار می

 رب مؤثر بدین منظور برای بررسی عواملشوند. تقسیم می 6فاکتورهای ساختار مالی

 استفاده زیر شرح به داخلی و خارجی، متغیرهای از ایران بانکداری صنعت کارایی

 اند.خالصه شده (1)کلیه این عوامل با اثرات احتمالی بر کارایی در شکل  .شودمی

 متغیرهای داخلی -2-1

یکی از متغیرهای که در مطالعات متعددی رابطه ان با کارایی بانکی بررسی  ریسک:

شده است، متغییر ریسک است. رابطه منفی میان کارایی و ریسک به وسیله حقیقتی 

که سطح پایین کارایی بانک ها را مجبور می نمایید که بازدهی شان را به واسطه 

فزایش سطح ریسک افزایش دهند، مورد انتظار است. از طرف دیگر، زمانی که  ا

 به منجر که شودمی مدیریتی هایتالش و اضافی هایهزینه به منجر ریسک افزایش

 قابل أثیرت ریسک که رودمی انتظار بنابراین. شودمی هابانک کارایی تکنیکی کاهش

  اساس بر هابانک اگر دیگر، سوی از .باشد داشته بانک کارایی بر منفی و توجه

 اراعتب ارزش با مشتریان به باالیی منافع برابر در خود ذاتی اعتباری هایریسک

 Alhassan شود) بانکی سود افزایش به منجر تواندمی اعتباری ریسک افزایش بدهند،

et al, 2016 .) 

                                                           
2  Internal 
3  External 

 در یک طبقه بندی دیگر متغیرها را به دو گروه کنترلی و محیطی می توان تقسیم نمود. 2
5  Macroeconomic Factors 
6  Financial Structure Factors 
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 متغیرهای داخلی و خارجی :1شکل 
Fig.1. Internal and external variabels  

 

 
 (4016،  0 انور القاسمیه)مأخذ: 

Source: Anwar Al-Gasaymeh, 2016 

 

دست ب بانکی بخش کارایی روی بر هاریسک تاثیر با مرتبط نتایجی ای مطالعه در

 هب تسهیالت نسبت شاخص سه از اعتباری ریسک برای در این رابطه. آمده است

 قدینگین ریسک برای و سرمایه کفایت و تسهیالت به معوق مطالبات نسبت دارایی،

 ردهسپ به بلندمدت تسهیالت نسبت سپرده، به تسهیالت نسبت متغیرهای از

 این هب مربوط نتایج. شده است استفاده سپرده به نقد موجودی نسبت و بلندمدت

در این مطالعه . است کارایی با هاریسک تمامی دارمعنی رابطه دهندهنشان تحقیق

 به رمایهس کفایت و تسهیالت به معوق مطالبات نسبت و دارایی به تسهیالت نسبت

 بر مثبت، مثبت منفی، اعتباری به ترتیب دارای تاثیر ریسک از هاییشاخص عنوان

 نسبت و منفی رابطه سپرده به تسهیالت نسبت همچنین هستند. کارایی روی

                                                           
7 Anwar Al-Gasaymeh 

عوامل موثر بر کارایی

متغیرهای داخلی

(-یا + اثر )ریسک

+ (اثر )اندازه بانک

(-یا + اثر )سرمایه

(-اثر )هزینه های سربار

(-یا + اثر )درآمد غیر بهره ای

(محیطی)متغیرهای خارجی

+(اثر )تولید ناخالص داخلی

(-یا + اثر )نرخ تورم

(-یا + اثر )تمرکز بانکی

(-یا + اثر )مالکیت بانکی
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 منفی طهراب سپرده، به نقد موجودی نسبت و بلندمدت سپرده به بلندمدت تسهیالت

 .(Khosh sima and Shahiki tash, 2012) داشتند کارایی با

ده ش پرداخته کارایی و ریسک بین رابطه بررسی بهدیگری که  پژوهش در 

 ریسک شاخص عنوان به اعطایی تسهیالت کل به شده نکول تسهیالت نسبت از است

 یسکر بین منفی و دارمعنی رابطه بیانگر حاصل نتایج اند.نموده استفاده اعتباری

 نتایج (Panahian And Abyak, 2013). است بانکی بخش کارایی و اعتباری

 انکب کارایی بر مثبت اثر دارای نقدینگی ریسک که است بوده آن مبین یپژوهش

 که دهدمی نشان ای در این راستامطالعه نتایج (Iveta Řepková, 2014).  است

 دارند موثرتری عملکرد پایین ریسک دارای کشورهای در هابانک

 .(Anwar Al-Gasaymeh, 2016)بین منفی رابطه به دیگری مطالعه در 

  (Yong Tan, 2017). است شده اشاره نقدینگی ریسک و کارایی

 صنعت این کارایی بر مؤثر عوامل از یکی بانک مناسب اندازه اندازه بانک:

 هاینههزی با کارآمدتر تکنولوژی از استفاده به قادر بزرگ یهابانک .شودمی محسوب

 تفادهاس سودآور هایفعالیت برای بیشتری متخصص کارکنان از و هستند ترپایین

 همچنین .دارند کوچک یهابانک با مقایسه در متعددی مزایای لذا. کنندمی

 شکاه دهند که کاهش را اقتصادی هایهزینه توانندمی بزرگتر ابعاد با ییهابانک

، Othman et al, 2017 ،Yong Tan, 2017شود )می کارایی افزایش به منجر هزینه

Tecles and Tabak, 2010 )اندازه  که اندرسیده نتیجه این بعضی مطالعات به . اما

 ,Hoseini And Sooriاست ) بانکی دارای اثر منفی بر روی کارایی( کل دارایی) بانک
2012 Anwar Al-Gasaymeh, 2016). 

 این است که آن بانک ها غالبا سطوح سرمایه کمتری دارند، که علت :سرمایه

ینده آشان را در دهد تا سطوح سرمایهها این مزیت را میآن  به کاراییسطوح باالتر 

شود چون گذاری کمتر میاز طرفی دیگر، ظاهرا در بانک ها سرمایهد. افزایش دهن

شتر را بی عملیاتیکند تا هزینه های مدیران بانکی را مجاب می کاراییسطوح کمتر 

 با حجم های کمتر سرمایه گذاری از طریق سرمایه گران قیمت ، متعادل کنند. 
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 زا خوب یهابانک شود، زیرامی بانک سودآوری افزایش به منجر گذاریسرمایه

  با هابانک برای وجوه هزینه هستند؛ خوب دهیوام عادت دارای سرمایه، نظر

 تریبیش هایوام توانندمی سرمایه نظر از خوب یهابانک است؛ کم باال گذاریسرمایه

 برای باال بازدهی معنی به آن از پس که کنند اعطا باال قبول قابل سطوح در حتی را

 قرض خود هایدارایی مالی تامین برای باال گذاریسرمایه با ییهابانک است؛ آنها

 ,Alhasan et al)دارند  باالتری سودآوری و ترپایین هایهزینه بنابراین گیرند،نمی
2016). 

  دهند،نشان می مطالعه که در این رابطه انجام شده است،چندین نتایج 

  است بر کارایی دارای اثر مثبت هابانک گذاریسرمایه

)Ben Nasur and Omran, 2008 ،Sufian and Kamarudin, 2016، Tecles and 

Tabak, 2010). 

 و سربار هایهزینه تحمیل به منجر که عواملی از یکیهای سربار: هزینه

 و ندااستفاده قابل غیر که است هابانک زیاد شعب تعداد شودمی هابانک به اضافی

 قراردهد  تاثیر تحت را هابانک کارایی توانندمی آن از ناشی اضافی هایهزینه

.(Khosh sima and Shahiki tash, 2012)  

 تاثیری ،بررسی مورد دوره طی در هابانک عملیاتی هایهزینهای مطالعه طی در

 . (Sufian, 2009)ندا داشته هابانک سودآوری بر منفی و دارمعنی

 این مستلزم ای،بهره درآمد غیر کار و کسب گسترش ای:بهره غیر درآمد

 مالی نابعم و انسانی منابع فناوری، جمله از بیشتری منابع روی بتواند بانک که است

 را ودس خالص درآمد که سنتی هایفعالیت به توجه با برعکس،. کند گذاریسرمایه

. است بانکی بهره هایهزینه اضافی، وام واحد یک هایهزینه آورند،می دست به

 عملیاتی هایهزینه کل افزایش به منجر احتماال ایبهره غیر درآمد رشد بنابراین،

. ابدیمی کاهش بانک کارایی سطح بنابراین شود،می تولید واحد هر هزینه و بانک

 ،بانک کارایی میزان و عملیاتی خالص درآمد به ایغیربهره درآمد سهم بین رابطه

 ایرهبه غیر درآمد سهم افزایش با بانک کارایی دهدمی نشان که نیست توجه قابل
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د درآم بین مثبت رابطه مبیننیز  ای نتایج مطالعه (.,Li Li 2014یابد )نمی افزایش

 (Sufian et al, 2016). است بوده هابانک کارایی و ایغیر بهره

 متغیرهای خارجی -2-2

دهند برای مثال در را تحت تاثیر قرار می هابانک متغیرهای اقتصاد کالن عملکرد

یابد و در دوره رکود افزایش میدوره رشد اقتصادی، تقاضا برای وام های بانکی 

های با رشد اقتصادی باال ممکن است ریسک اعتباری کاهش یابد. در دورهکاهش می

یابد. بنابراین مورد انتظار است که ها افزایش میوری طی این دورهیابد، زیرا بهره

 در محیط اقتصادی با رشد باال بهبود یابد و برعکس. در ادامه سه هابانک کارایی

 متغیر اقتصاد کالن از قبیل تولید ناخالص داخلی، تورم و تمرکز بانکی بررسی 

 شوند. می

تولید ناخالص داخلی دارای رفتار سیکلی )رونق و  داخلی: ناخالص تولید

ها افزایش می رکود( است. زمانی که اقتصاد در رونق است درآمد خانوارها و بنگاه

از طریق  هابانک شان افزایش می یابد. بنابراینیابد و توانایی آنها در بازپرداخت بدهی

 دهیدوره رونق هستند. وام دهی باال به دنبال افزایش سهم خود از بازار وام دروام

گیرندگان با درجه اعتباری پایین را هم آن قدر افزایش می یابد که حتی وام هابانک

ها کاهش می یابد این مسئله شامل می شود. همچنین در دوره رکود قیمت دارایی

 کاهش کاراییمی شود که خود این باعث  هابانک افزایش مطالبات غیرجاری باعث

  (.Carey, 1998)دشومی بانک

دارای سهم  کشور هر اجتماعی و اقتصادی توسعه در هابانک های رونقدر دوره

 این و گذاردمی تأثیر خانوارها و هابنگاه روی بد اقتصادی شرایط زیرا باالیی هستند.

 سودآوری بنابراین و اعتباری پورتفولیو عملکرد بر منفی تأثیر به منجر خود نوبه به

 صناخال تولید رشد توسط که کشور یک اقتصادی رفاه همچنین. شودمی هابانک

 ,Alhassan)دارد  بانک سودآوری بر مثبتی شود تاثیرگیری میاندازه آن داخلی

Tetteh & Brobbey, 2016 ).  
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 حجم در افزایش. کندمی تحریک را گذاریسرمایه افزایش داخلی ناخالص تولید رشد

 هایهزینه اختصاصی، غیر هایفعالیت و وام سنتی خدمات نظر از بانکی معامالت

  (Yong Tan, 2017). شودمی بانکی کارایی بهبود به منجر و دهدمی کاهش را بانکی

 تولید تغیرم ضریب موارد بیشتر در مالی، بازار و کالن اقتصاد شرایط تأثیر به توجه با

 هک کندمی حمایت دیدگاه این از حدی تا مذکور نتیجه. است منفی داخلی ناخالص

 ریبانکدا به ورود موانع و بخشدمی بهبود را کار و کسب محیط باال اقتصادی رشد

 سودآوری کاهش نتیجه در و تشدید برای رقابت موجب امر این. دهدمی کاهش را

بنابراین با توجه به دالیل فوق، متغیر تولید ناخالص در رگرسیون . شد خواهد هابانک

شود تا اثرات سیکلی تولید کنترل شود به عبارتی دیگر این متغیر برای وارد می 

 Sufian) اندازه گیری واکنش کارایی بانکی به سیکلهای تجاری وارد مدل می شود
et al, 2016)  

 باتث شرایط دهندهنشان و است کالن اقتصاد مولفه های مهم یکی تورم تورم:

 تقریباً .است بانکی بخش عملکرد معکوس بردارای تاثیرات  کالن اقتصاد پایداری و

 درازمدت و پایدار تورم که دارند نظر اتفاق موضوع این بر حوزه این در اقتصاددانان

 یابد، افزایش تورم میزان چقدر هر. است نقدینگی افزایش و پول عرضه از ناشی

و  ها کاهش می یابدبازپرداخت بدهی درآمد واقعی جامعه کاهش می یابد و قدرت

باعث افزایش مطالبات معوق بانکی می شود. افزایش مطالبات معوق، منجر به کاهش 

 ستمسی کارایی تاثیرگذار عوامل ترینمهم از یکی تورم بنابراین کارایی می شود.

 مورد دوره طی در که اندرسیده نتیجه این به خود پژوهش در باشد آنهامی بانکی

 تاس داشته نظر مورد یهابانک کارایی تغییرات بر منفی تاثیری تورم، بررسی

.(Eisazadeh and Shaeri, 2012)  

 تورمی، شرایط در که دلیل این به گذارد،می منفی تاثیر بانکی عملکرد بر تورم

 به و باشند داشته خود هایورودی کنترل برای بیشتری فشار است ممکن هابانک

   (Yong Tan, 2017).  شودمی کمتر آنها کارایی دلیل همین
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 به نسبت متوسط و کم درآمد کشورهای هاینرخ تورم باال یکی از مشخصه

 در هابانک سودآوری بر توجهی قابل طور به تورم .باال است درآمد با کشورهایی

 متوسط مددرآ با کشورهایی در که این تاثیر گذاردمی تاثیر پایین درآمد با کشورهایی

 این .ندارد درآمد باالبا کشورها  یهابانک بر تاثیری هیچ اما است، صورت مثبت به

 ا نرخزیر بیان شده است به درستی پایین و متوسط درآمد با کشورهایی برای مورد

 اگر اینبنابر. شودمی تبدیل مشتریان برای وام بهره پرداختی به باالی بانکی تورم

 باشد، تهداش تسهیالت اعطای و اعتبار ارزیابی طول در باال تورم روند بینیپیش بانک

 شودمی بینیپیش بانک توسط وام گذاریقیمت مدل در آینده در تورم نرخ افزایش

  .(Alhasan et al, 2016) دارد هابانک سودآوری بر مثبتی تاثیر نتیجه در و

بنابراین باتوجه موارد فوق، تورم جهت کنترل ریسک اقتصاد کالن وارد رگرسیون 

 .می شود

 موثرتری عملکرد به تمایل پایین تمرکز با کشورهایی در هابانک بانکی: تمرکز

-Anwar Alدارد )  کارایی با منفی ایرابطه بانکی تمرکز میزان نتیجه در و دارند

Gasaymeh, 2016 .) ضوحو به ،بانکداری بخش تمرکز تاثیر مورد درنتایج مطالعه ای 

 SCP فرضیه. کندمی تأمین را( SCP3) عملکرد -رفتار -ساختار نظریه از حمایت

 جهنتی در و همکاری به تمایل متمرکز، بسیار بازار یک در یهابانک کندمی بیان

 Sufian)است مثبت بانکی بخش برکارایی تمرکز شاخص تاثیر. دارند انحصاری سود

et al. 2016) . 
با مالکیت خارجی وجود ندارند  هابانک از انجایی که در ایران  :1مالکیت بانک

ی دولتی و خصوصی تقسیم هابانک به دو دسته هابانک بنابراین در این مطالعه

ی دولتی باید با اهداف دولت هماهنگ باشد که این تصمیمات هابانک شوند.می

ی خصوصی به دنبال هابانک ممکن است منجر به کاهش کارایی شود در حالی که

سود باال و راضی نگه داشتن سهامدران خود هستند بنابراین می توانند افزایش 

کارایی را به دنبال داشته باشند. مطالعات زیادی جهت بررسی تاثیر تغییر مالکیت 

                                                           
8  Structure, conduct ,production 
9  Bank Ownership 
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ی هاانکب بانکی روی کارایی انجام شده اند و بعضی از آنها به این نتیجه رسیده اند که

 ، Laeven, 1999) ی دولتی کاراتر هستندهابانک ی نسبت بهخصوصی و خارج
&2005b , 2005a& Wachtel Hasan ,Bonin ، Williams and Nguyen, 2005). 

 در وریهرهب بهبود میانگین که بیانگر این موضوع است ی دراین رابطه،نتایج تحقیق

 سازیخصوصی سیاست اعمال است و دولتی یهابانک از بهتر خصوصی یهابانک

 .(Masudi, 2011) است بوده آمیزموفقیت دولت اقتصادی برنامه در دولتی یهابانک

 ایهمیزان عملکرد شاخص کهای نتایج، بیانگر این واقعیت بوده اند در مطالعه

 نهمچنی. بوده است خصوصی هایبانک از کمتر مراتب به دولتی هایبانک کارایی

 ردهیهد به منجر ناکارا سازمانی فرهنگ و ناکارا سازمانی ساختار و سازمانی نظمیبی

 شودمی ایران بانکداری صنعت در دولتی هایبانک ناکارایی در نتیجه و منابع

.(Delkhah et al, 2011) 
با توجه به مطالب فوق، در این مطالعه به دنبال بررسی فاکتورهای موثر بر 

 ایروش سیمار و ویلسون دو مرحله کارایی صنعت بانکداری ایران با استفاده از

 ( هستیم. 4000)

 

 مروری بر مطالعات تجربی -9

 لیدیک صنایع از یکی عنوان به یافتهتوسعه و توسعه حال در کشورهای در داریبانک

 از جمله وظایف مهم موسسات مالی،(Goodarzi, 2012). شود می گرفته نظر در

در انجام این  مالی بخش اگر. است گذارانسرمایه به گذارانسپرده از وجوه انتقال

 یابدمی نیز افزایش اقتصادی سیستم کارایی به خوبی عمل کند، وظیفه

(Khoshnoodi, 2012). جهانی و  داریبانک های اخیر، آزادسازیاز طرفی در سال

 با همواجه به منظور. است یافته گسترش سرعت به المللی،های بینحضور در عرصه

از جانب  هابانک هایی در جهت بهبود عملکرد و کاراییتالش رقابتی، محیط این

 Azar et)صورت گرفته است  دانشگاهی پژوهشگران و مربوطه مسئوالن از بسیاری

al, 2014)  
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وجود دارد. در روش 11و ناپارامتری10گیری کارایی دو روش پارامتریبرای اندازه

و بیشتر در اقتصاد مورد استفاده قرار پارامتری که بر پایه اصول اقتصادسنجی است 

گیرد، یک فرم تابعی برای تولید که اکثرا از نوع کاب داگالس است، در نظر گرفته می

های ناپارامتری به شود. در جهت برطرف نمودن مشکالت روش پارامتری، روشمی

 وجود آمدند. 

مطالعات  گیری کارایی بانک ها، در داخل و خارج از کشوردر زمینه اندازه

( آورده شده است اما 1متعددی صورت گرفته است که به طور خالصه در جدول )

در ادامه مطالعات داخلی و خارجی به تفکیک روش پارامتری و غیر پارامتری ذکر 

 شود.می

 

 مطالعات داخلی -9-1

 روش پارامتری -9-1-1

توان به پژوهش از جمله مطالعات انجام شده در داخل کشور به روش پارامتری می

( که از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده کرده و مطالعه کردبچه 1336حسینی و سوری )

ای بتیس و کولی استفاده کرده اشاره کرد. مرحله( که از روش پارامتری تک1339)

( به صورت خالصه آورده شده 1توضیحات مربوط به مطالعات یاد شده در جدول )

 است.

 ناپارامتریروش  -9-1-2

ای از روش ها که زیر مجموعهاز جمله مطالعاتی که از روش تحلیل پوششی داده

زاده (، حسن1334اند شامل حسینی )آید بهره گرفتهناپارامتری به حساب می

(، پناهیان و 1390(، حامدی )1390(، کرد و همکاران )1390(، مسعودی )1336)

( 1393زاده )(، مسگرپور و یداهلل1394(، مهرجردی و همکاران )1394ابیاک )

                                                           
10 Parametric 
11 Non-parametric 
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قط اند، فها استفاده کردههستند. در بین محققانی که از روش تحلیل پوششی داده

های ( از روش بوت استرپ تحلیل پوششی داده1391در مطالعه شهرکی و همکاران )

ای استفاده شده است. توضیحات مربوط به مطالعات یاد شده در جدول یک مرحله

 ورت خالصه آورده شده است.( به ص1)

 مطالعات خارجی -9-2

 روش پارامتری -9-2-1

و بنجامین  پاتریسیا النسچتوان از از جمله مطالعات انجام شده در خارج کشور می

 استفاده کرده است. رویکرد تصادفی بیزینام برد که از  (4010) 14تاباک

 روش ناپارامتری -9-2-2

ند اگیری کارایی استفاده کردهناپارامتری در زمینه اندازهمطالعات خارجی که از روش 

و همکاران  11جورج اسف، 12( و پیتر دیکه4003) 13کارلوس پستانا بارروسشامل 

سوفیان و  ،(4011)13رومن ، (4012) 10زیمکوا، (4012) 16ایوتا رپکورا، (4011)

 (،4016القاسیمه )، انوار (4016و همکاران )  19آنا الیسا پریکو ،(4016همکاران )

( 4010و همکاران )  41توگبا بتیرو  ( و همکاران4010) 40فاکارودین کامارودین

 هستند. 
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 خالصه مرور ادبیات :1جدول 
Table 1: Abstract of Review of the literature 

 

 روش تحقیق نام محقق ردیف
 کشور و دوره

 نتایج تحقیق

 مطالعات داخلی

1 
حسینی 

(1334) 
تحلیل  روش

 هاپوششی داده
 (1306-1303ایران  )

صی های تخصنتایج حاصل بیانگر کارایی باالتر بانک

 های تجاری بوده است.نسبت به بانک

2 
حسینی و 

 وسوری

(1336) 

 پارامتری روش

 هزینه تابع و آماری

 ترانسلوگ

 (1302-1331ایران )

 صنعت کارایی که دهدمی نشان آمده بدست نتایج

 همچنین است، درصد 06/30 ایران در داریبانک

 و شعب تعداد آنها، شدن تخصصی با هابانک کارایی

 طهراب(  کل دارایی) بانک اندازه با و مثبت رابطه زمان،

 .دارد منفی

9 
زاده حسن

(1336) 
روش تحلیل 

 هاپوششی داده
 (1301-1334ایران )

دهنده ها نشاننتایج بررسی شاخص کارایی بانک

داری بوده است و شاخص در صنعت بانک افزایش این

این مسئله بیانگر عملکرد نسبی اصالحات بخش پولی 

 دهد کهبوده است. همچنین نتایج تحقیق نشان می

های دولتی از های خصوصی نسبت به بانکبانک

 کارایی بیشتری برخوردار بودند.

4 
کردبچه 

(1339) 

روش پارامتری 

ای داده مرحلهتک

پنل )بتیس و 

( و 1991وئلی،ک

 الگوریتم مضاعف

 (1331-1336ایران )

 ها در ایراندهد که بانکنتایج این تحقیق نشان می

توانند عملکرد خود را با حرکت به به طور کلی می

های با ریسک سازی، نگهداری داراییسمت خصوصی

های مقیاس و پایین و توجه به برخورداری از صرفه

گسترش اندازه و نوع های قلمرو به وسیله صرفه

 خدمات بهبود بخشد.

5 
 دلخواه

 و( 1390)

 همکاران

-داده نظریه روش

 عنوان به بنیاد

 کیفی تحقیق روش

 (1332-1339ایران )
  هایبانک کارایی هایشاخص که است آن بیانگر نتایج

 .است خصوصی هایبانک از کمتر مراتب به دولتی

6 
مسعودی 

(1390) 
روش تحلیل 

 هادادهپوششی 
 (1330-1330ایران ) 

های نتایج مبین آن است که کارایی فنی بانک

های دولتی است که این خود خصوصی بیشتر از بانک

آمیز بودن اعمال سیاست دهنده موفقیتنشان

های دولتی در برنامه اقتصادی سازی بانکخصوصی

 دولت بوده است.
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1 
 و کرد

 همکاران

(1390) 

روش تحلیل 

 هادادهپوششی 
 ایران

 میانگین طور که به دهدمی نشان آمدهبدست نتایج

 اندبوده ناکارا آماری،  نمونه 62% دوره متوالی سه در

 در هوجو تمرکز و انسانی نیروی صحیح توزیع عدم که

 .باشندمی شعب این در ناکارایی باعث شعب برخی

3 
پناهیان و 

ابیاک 

(1394) 

روش تحلیل 

 هاپوششی داده
 (1330-1339ایران )

آمده بیانگر این است که نسبت تسهیالت نتایج بدست

نکول شده به کل تسهیالت اعطایی به عنوان شاخص 

  داری با کارایی دارد.ریسک اعتباری ارتباط معنی

1 
حامدی 

(1391) 
روش تحلیل 

 هاپوششی داده
 (1332-1390ایران )

های ادهنههایی که با ترکیب آمده بانکدر نتایج بدست

اند، ها دست یافتهمعین به میزان بهتری از ستاده

 .اندهای کارا مشخص شدهبانک

12 
 و مهرجردی

 همکاران

(1394) 

روش تحلیل 

 و هاپوششی داده

 رگرسیون رویکرد

 شبکه متغیره، چند

 مصنوعی، عصبی

 فازی عصبی شبکه

 ژنتیک الگوریتم و

 (1390-1336ایران )

 بیعص شبکه مدل که است داده نشان ارزیابی نتایج

 رد دقت باالترین دارای هامدل سایر به نسبت فازی

 اساس بر همچنین،. هاست بانک کارایی بینیپیش

 هشبک وسیله به هاورودی حساسیت تحلیل نتایج

 ورودی عنوان به خالص زیان و سود ورودی عصبی،

 رفیمع دارد، هابانک کارایی در را تأثیر بیشترین که

 .است شده

11 
مسگرپور و 

زاده یداهلل

(1393) 

روش تحلیل 

 ایران هاپوششی داده

واحد  40واحد از  9دهد تعداد ها نشان مینتایج یافته

نسبت  3اند. از بین کارا و مابقی ناکارا شناخته شده

مالی مطرح شده، نسبت کفایت سرمایه، نسبت 

سودآوری، نسبت مدیریت و نسبت کیفیت دارایی 

 مستقیمی با کارایی داشتند.رابطه 

 

12 
 و شهرکی

 همکاران

(1391) 

 تحلیل رویکرد

 هایداده پوششی

 استرپبوت
 (1390ایران )

 از درصد 34 که است آن از حاکی تحقیق این نتایج

 مترک ظرفیتی با فنی لحاظ از مورد ارزیابی هایبانک

  راستا این در و کنندمی فعالیت درصد 60 از

 راختیا در را هادارایی از بیشتری سهم هایی کهبانک

  کارامدتر عمل مدیریتی و مقیاس لحاظ از دارند

 مطالعه،  این نتایج براساس همچنین. کنندمی

 میانگین طور به خصوصی تأسیس بدو از هایبانک

 نیز بیشترین دولتی هایبانک و بوده کارآمدتر

 اختصاص خود به را مقیاس و مدیریتی ناکارایی

 .اندداده

 مطالعات خارجی

19 

کارلوس 

پستانا 

بارروس  و 

 پیتر دیکه
(4003) 

ای روش دو مرحله

سیمار و ویلسون 

(4000) 
 (4001-4003ایتالیا )

 استرپ تحلیل پوششیدر مرحله اول با استفاده از بوت

های ایتالیا را برآورد کرده و در ها کارایی فرودگاهداده

استرپ از این نمرات مرحله دوم در رگرسیون بوت

 رایب معیارهایی مقاله این نتایج اند. دراستفاده کرده

 ندکنمی عمل ضعیف که هاییفرودگاه عملیات بهبود
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 که کنندمی استدالل همچنین دهد،می ارائه

 نیز WLU و شمال خصوصی، مرکز، پارامترهای

 .دهندمی افزایش را کارایی

14 

 پاتریسیا

 و النسچ

 بنجامین

  تاباک

(4010) 

رویکرد تصادفی 

 (4000-4000برزیل ) بیزی

  بزرگ هایبانک که است آن از حاکی نتایج 

 روند از و هستند سودآور و دارند باالیی هایهزینه

. کنندمی پشتیبانی اخیر هایسال در متمرکز

 طریق از را خوبی عملکرد خارجی هایبانک همچنین

 به محلی هایبانک کسب و جدید وابستگان ایجاد

 کارایی در ماندهباقی دولتی هایبانک. اندآورده دست

 ارآمدناک سود نظر از نسبتا اما دارند، بهبودهایی هزینه

 رب گذاریسرمایه از مثبتی تأثیر نهایت، در. هستند

 .است شده مشاهده کارایی میزان

15 
 و  اسف جورج

 همکاران

(4011) 

تحلیل پوششی 

-های دومرحلهداده

 ای
 (4011-4002عربستان )

 ستانعرب هایبانک کارایی بهبود بیانگر حاصل نتایج

 آنها. است بوده 4011 سال تا 4002 سال از سعودی

 اب سعودی عربستان هایبانک که دریافتند همچنین

 بهبود را خود فنی کارایی باید خارجی سرمایه

 که است رایج مفهوم با تضاد در نتیجه این. ببخشند

 ارمغان به را مدیریتی هایمهارت خارجی، سرمایه

  .آوردمی

16 
ایوتا رپکورا 

(4012) 

دیتا و روش پانل

روش تحلیل 

 پوششی داده ها
 (4001 -4014چک )

نتایج حاکی از آن بوده است که سطح سرمایه، ریسک 

نقدینگی و ریسک پورتفولیو دارای اثر مثبت بر بازده 

 ه و تولید ناخالصبانک است )بازدهی دارایی(، نرخ بهر

  CCRداخلی تأثیر منفی بر کارایی در مدل 

، ریسک نقدینگی و ریسک BCCاند. در مدل داشتنه

پورتفولیو دارای اثر مثبت بر کارایی است و تولید 

 باشد.ناخالص داخلی دارای اثر منفی بر کارایی می

11 
زیمکوا 

(4012) 

های شعاعی مدل

شناخته شده و 

 DEAهای مدل

 غیر شعاعی

 اسلوواکی

 ضعیف نتایج حاصل بدین گونه است که مدیریت

مؤسسات بانکی باید روش مدیریتی خود را تغییر 

 را اتخاذ کنند. دهند وسیاست افزایش تشویقی

13 
رومن 

(4011) 

ای روش دو مرحله

سیمار و ویلسون 

(4000) 
 (1999-4009ویتنام )

 اری غیرهای تجدهد که بانکنتایج مطالعه نشان می

 یری گدولتی، کارایی فنی بیشتری )بر اساس اندازه

CCRد.انهای تجاری دولتی داشته( نسبت به بانک 

11 
سوفیان و 

همکاران 

(4016) 

ای روش دو مرحله

سیمار و ویلسون 

(4000) 
 (1999-4003مالزی )

های آسیایی فعال در مالزی نتایج کارابودن بانک

های داخلی و خارجی فعال را نشان نسبت به بانک

داد، همچنین افزایش کارایی بخش بانکی مالزی در 

 طول دوره مورد بررسی مشخص شد.

22 

آنا الیسا 

پریکو 

( و 4016)

 همکاران

استرپ روش بوت

تحلیل پوششی 

 هاداده
 (4010-4013برزیل )

 وری برای اشاره به سطح متوسط بهرهآنها نتایج 

و به عنوان  داردیل در طول دوره های بزرگ برزبانک

ها به همراه افزایش درآمد را پیشنهاد کاهش هزینه

 مطرح کردند.
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21 
  القاسیمه انوار

(4016) 

 مرزی تخمین روش

 GMMتصادفی و 
کشورهای حوزه خلیج 

 ( 4012 - 4000فارس )

 دارای کشورهای در هابانک که دهدمی نشان نتایج

 عملکرد به تمایل پایین تمرکز و  پایین ریسک

 ناچیز اما منفی رابطه این، بر عالوه. دارند موثرتری

 نای دهندهنشان بانکی، کارایی و هادارایی کل بین

 در کشورهای در تربزرگ هایبانک که است واقعیت

 .برندمی رنج اقتصادی رکود از توسعه حال

22 

فاکارودین 

کامارودین 

( و 4010)

 همکاران

روش تحلیل 

 داده هاپوششی 
کشورهای منتخب جنوب 

 (4012-4006) آسیا

های داخلی نتایج حاکی از آن بوده است که بانک

خارجی دارای بازدهی  هایاسالمی در مقایسه با بانک

 هستند. یبیشتر

29 
توگبا بتیر 

( و 4010)

 همکاران

روش تحلیل 

ها و پوششی داده

 رگرسیون توبیت
 (4013-4001ترکیه )

ای هباالتر بودن متوسط کارایی بانکنتایج بیانگر 

های متعارف در هر سال مشارکتی نسبت به بانک

است. نتایج حاصل از برآورد رگرسیون توبیت بوده

دار منفی بین متغیرهای هزینه و کیفیت رابطه معنی

دار  های متعارف و رابطه معنیوام را با کارایی بانک

های بانکمثبت متغیرهای یاد شده را با کارایی 

 مشارکتی نشان داد.

 Source: Research Studies                                                              تحقیق مطالعاتمأخذ: 

، از چند جنبه مطالعه حاضر از مطالعات داخلی متمایز هایی صورت گرفتهبا بررسی

است. اوالً، در این مطالعه نهاده و ستانده در نظر گرفته شده برای اندازه گیری کارایی 

متفاوت است. دوماً، ترکیب متغیرهای استفاده شده برای بررسی عوامل موثر بر 

 مطالعات داخلی اکثردر   کارایی تا حدودی با مطالعات داخلی متفاوت هستند. سوماً،

 و بررسی کارایی کاراییگیری اندازهها برای شده از روش تحلیلی پوششی دادهیاد

. کندیها تغییر مکارایی در این روش ،از آنجایی که با تغییر نمونه. استفاده شده است

معتبر های آماری نادار هستند و استنباطاریب DEAهای کارایی از روش تخمین

ای سیمارو دو مرحلهبرای رهایی از این مشکل در مطالعه حاضر از روش  هستند

( استدالل 1999، 1993سیمار و ویلسون ). استفاده شده است( 4000ویلسون )

 حاظبه ل هاتحلیل پوششی دادهکنند که نمرات کارایی تولید شده توسط روش می

ی با کارای نمرات استفاده ازآماری به شدت به یکدیگر وابسته هستند. بنابراین، 

در رگرسیون مرحله دوم، ممکن است فرض  هاتحلیلی پوششی داده استفاده از روش

برای مقابله با این مسئله، سیمار  های رگرسیونی نقض شود.مدل دراصلی مورد نیاز 

های استنباطاسترپ را پیشنهاد دادند که روش دوبل بوت (1993) و ویلسون
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استرپ روش بوت .دهدای را ارائه میهای رگرسیون دو مرحلهدر مدل 44سازگار

 & Sufian) های اصلی استوار استبرداری مجدد از دادهبراساس ایده نمونه

Kamarudin, 2016.)  

 

 هاو داده روش تحقیق -4

 (2221و ویلسون) ای سیمارروش دو مرحله  -4-1

گیری کارایی را به دو دسته تقسیم های اندازهتوان روشاز دیدگاه متدولوژیکی می

ها روش تحلیل مرزی ترین آنهای پارامتریک هستند که مهمکرد. دسته اول روش

تصادفی است که مشابه به رگرسیون است. در این روش هم کارایی اندازه گیری می 

 ( بر ناکارایی مشخص DMUsشود و هم ویژگی های واحد های تصمیم ساز)

های پارامتری این است که نه تنها ناکارایی را کی از مزایای روششوند. بنابراین یمی

 های ناکارایی را نیز در برکنندهگیرند، بلکه یک مدل برای تعیینگیری میاندازه

 گیرند.می

ها دسته دوم روش غیر پارامتریک است که مهمترین آنها، روش تحلیلی پوششی داده 

(DEA)  باشد. مرز امکانات تولید را با استفاده نمیاست. این روش از نوع رگرسیون

های این روش در مقابل با روش از یک نمونه تخمین می زند. مهمترین مزیت

ها روی پارامتری شامل عدم نیاز به فروض توزیع و نبود مدل علی)درونزایی نهاده

خروجی( است. از مشکالت این روش می توان به نوع بازدهی نسبت به مقیاس اشاره 

نمود. با استفاده از برنامه ریزی خطی می توان نمره کارایی برای هر واحد تصمیم 

دهد و روی تمایز های کارایی را توضیح نمی DEAساز بدست آورد. از آنجا که روش 

ود که شت بنابراین یک روش دو مرحله ای توصیه میاندازه گیری کارایی متمرکز اس

اندازه  DEAساز با استفاده از روش در ابتدا نمرات کارایی را برای هر واحد تصمیم

ساز با استفاده شود. سپس رگرسیون کارایی روی ویژگی های واحد تصمیمگیری می

                                                           
22 Consistent Inference 
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شود. اما می و ... زده 43حداقل مربعات معمولی و رگرسیونهای سانسور شدهاز روش 

های ( به این روش4000سیمار و ویلسون )ها، علی رغم محبوبیت و سادگی این روش

نمایند. اولین ایراد در ارتباط با مکانیزم فرایند ای دو ایراد مهم وارد میدو مرحله

ها است. زیرا رگرسیون سانسور شده نا مناسب است و هیچ احتمال مثبتی تولید داده

صمیم ساز که روی مرز امکانات تولید صحیح واقع شده باشند، وجود برای واحدهای ت

 ندارد. 

الگوی ناشناخته و پیچیده از همبستگی میان نمرات  DEAایراد دوم، روش 

کارایی تخمین زده شده ایجاد می نماید. بنابراین استنباط های اشتباه و گمراه 

ا اگر مشاهدات مستقل زیرشود. کننده بر اساس روشهای دو مرحله ای ایجاد می

نها آهای آماری به دلیل وجود خودهمبستگی نامعتبر خواهند بود. نباشند استنباط

یک شاخص کارایی نسبی است و  DEAدهند که نمره کارآیی چنین نشان میهم

  .نیست مطلق

ای را در پاسخ به هر دو ایراد ( یک روش دو مرحله4000سیمار و ویلسون )

ای که با فرایند دهند. آنها یک روش پارامتری بوت استرپ دو مرحلهفوق، ارائه می

دهند. دهد را توسعه میهای فرضی سازگار است و ایراد دوم را پاسخ میتولید داده

روش آنها تضمین می نماید که انحراف معیار تخمینی و و فاصله اطمینان متحمل 

 د.شوناریب ناشی از نمرات کارایی تخمینی همبسته نمی
های اصلی به منظور از داده گیری مجددنمونهاسترپ براساس ایده روش بوت

. در روش سیمار ویلسون استوار است نظرآماری برای مقادیر مورد  هایویژگی ارزیابی

رپ استاسترپ است، هر دو مرحله بر اساس بوتای که مبتنی بر روش بوتدو مرحله

شود، گیری میاندازه DEAاسترپ و روش تاست. در ابتدا کارایی بر اساس روش بو

سپس با استفاده از کارایی بدست آمده در مرحله قبل، عوامل موثر بر کارایی را 

  شود.و سپس مرحله دوم بیان می  DEAدر ادامه، ابتدا روش  42نماید.بررسی می

عال های فگیری کارایی فنی تعدادی از بانکپارامتری برای اندازهنا DEAروش 

پارامتری ناشامل ساخت یک مرز تولید  DEAشود. روش بخش بانکی استفاده می در

                                                           
23 Censored Regression 

برای اطالعات بیشتر به پایان نامه عطیه ترخانی تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر کارایی صنعت  42

 ای سیمار و ویلسون( در دانشگاه بجنورد مراجعه شود. بانکداری ایران )روش دو مرحله
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 کارایی هر بانک ت بهنسب است که ستاده در نمونه -بر اساس مشاهدات واقعی داده 

 DEAای های پایه(. مدل4016)سوفیان و همکاران، شودگیری میدر نمونه اندازه

که در جدول زیر به شرح الگوهای است  CCRو   BCCهایشامل دو رویکرد به نام

 شود. آن پرداخته می

 DEAهای پایه مدل :2جدول 
Table 2: Basic models of DEA(BCC and CCR) 

Dual Primal گرایش 

Min        𝜃 

s.t.         𝜃𝑥𝑗 − 𝑋𝜆 ≥ 0 

𝑌𝜆 ≥  𝑦𝑗 
(𝑒𝜆 = 1)∗ 

𝜆 ≥ 0 

Max       𝑧 = 𝑢𝑦𝑗 − (𝑢𝑗)∗ 

s.t.        𝑣𝑥𝑗 = 1 
− 𝑣𝑋 + 𝑢𝑌 − (𝑢𝑗𝑒)∗  ≤ 0 

 
𝑣 ≥ 0, 𝑢 ≥ 0, (𝑢𝑗  𝑓𝑟𝑒𝑒 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛)∗ 

 نهاده محور بودن

Max        𝜂 

S.t.         𝑥𝑗 − 𝑋𝜆 ≥ 0 
𝜂𝑦𝑗 − 𝑌𝜆 ≤ 0 

(𝑒𝜆 = 1)∗ 
𝜆 ≥ 0 

Min       𝑧 = 𝑣𝑥𝑗 − (𝑣𝑗)∗ 
s.t.         𝑢𝑦𝑗 = 1 

 
𝑣𝑋 + 𝑢𝑌 − (𝑣𝑗𝑒)∗  ≥ 0 

 

𝑣 ≥ 0, 𝑢 ≥ 0, (𝑣𝑗  𝑓𝑟𝑒𝑒 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑔𝑛)∗ 

 ستانده محور بودن

: بردار سطری )ردیف( از ضرایب vو u، هاها و ستاندهماتریس داده: (X,Y)است.  BCC مدل در اضافی محدودیت)( *

λورودی و خروجی،  = (𝜆1, … , 𝜆𝑛)𝑇  ،بردار غیر منفی :θ, 𝜂 ،متغیرهای واقعی : sDMUگیری: واحدهای تصمیم. 

                         (4009، بای جی و چونجو لی یانگمأخذ: )

Source:Yong-bae Ji and Choonjoo lee, 2009                                                          

برای بدست آوردن نمرات کارایی دو رویکرد وجود دارد. ابتدا ورودی محور بودن یا 

حداقل ساختن ورودی به شرط ثبات خروجی و دوم خروجی محور بودن یا حداکثر 

 سازیگیری کمینهاین مطالعه، جهتساختن خروجی به شرط ثبات ورودی است. در 

ها به طور استراتژیک بانک ،طالعهورودی بر اساس این فرض که در طول دوره مورد م

شایان ذکر  .شودیها تاکید دارند استفاده مبر کاهش )یا به حداقل رساندن( هزینه

 یزدهباهر دو توان با استفاده از مفروضات را می هاتحلیلی پوششی دادهاست که مدل 
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لیل برآورد کرد اما به د متغیر نسبت به مقیاس یثابت نسبت به مقیاس و یا بازده

ها معموال یکسان نیست در مطالعه حاضر از بانک شرایط اینکه شرایط اقتصادی و

 شود.می استفاده متغیر نسبت به مقیاسبازدهی فرض 

متغیرهای محیطی  در نظر گرفتن اثر( برای 4000، سیمار و ویلسون )در مرحله دوم

  دهند.ارائه می را مدل زیر کارایی بر

(1) 𝛿𝑖  =  𝑍𝑖  𝛽 + 휀𝑖
 

یک  𝑍𝑖است،  tدر زمان  iشده از نمرات کارایی بانک اصالح تخمین های �̂�𝑖  که

های مورد بررسی را در بین بانکمولد بردار از متغیرهای محیطی است که کارایی 

است و فرض آماری  خطای i εو پارامترها است از یک بردار  βدهد و توضیح می

𝜎𝜀 شود که دارای میانگین صفر، واریانس می
سیمار و ویلسون  است. 𝑍𝑖و مستقل از  2

توانند منجر های رگرسیون ساده میکنند که مدل( به این موضوع اشاره می4000)

 رضفاین به مشکالت همبستگی و وابستگی نمرات کارایی شوند که ممکن است 

را نقض کنند. اهمیت روش سیمار و ویلسون  ،است 𝑍𝑖مستقل از  i εرگرسیون که 

برآوردهای  نماید، در نتیجهرا ایجاد می𝛿�̂�  نااریب( این است که برآوردهای 4000)

 . (Sufian et al. 2016) کنداز پارامترهای مدل رگرسیون ایجاد می یمعتبر

ای )سیمار ویلسون دو مرحله استرپل بوتدوب الگوریتم مورد استفاده در روش 

 شامل مراحل زیر است. ((4000)

ها برای هر بانک با تحلیل پوششی داده�̂�𝑖 محور  محاسبه نمرات کارایی ورودی -1

نهاده  k یهاکه داده شوددر ابتدا فرض می (.4در رابطه ) خطی ریزیاستفاده از برنامه

ام، نهاده و ستانده به ترتیب با iد. برای بانک نبانک وجود دار Nستانده برای  M و

گیری کارایی . مدل مورد استفاده برای اندازهشودداده مینشان  iyو  ixبردارهای 

                شود:به صورت زیر تعریف می
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(4) 
     

1 1
,

min 0|       ;  ; 0 ,  1, ,   
i

i

n

i i i i i

i i

n

y y x x i n
 

     
 

 
       

 
  

گذاری و درآمد غیر های بانک )کل وام ، سرمایهبرداری از خروجیyکه در آن 

 λو  ها، سرمایه و مخارج پرسنلی(های بانک )کل سپردهبرداری از نهاده xای(، بهره

1N برداری  اندازهها است. از ثابت i
̂

 iنمره کارایی فنی )تکنیکی( برای بانک ، 

i= 1ام است. 
̂

 >1 دهنده یک بانک کارآمد از لحاظ فنی است، در حالی کهنشان، 

i
̂

 بانک ناکارآمد است. دهندهنشان

i ، 41منقطعرگرسیون  برآورد یبرا درست نماییروش حداکثر بکارگیری -4
̂

روی  

𝑍𝑖  . 𝜎𝑆از  𝜎�̂�و یک برآورد  βاز  �̂�برای فراهم کردن و برآورد   
i.....,1برای هر بانک  -3 n (2-3تا  1-3زیر )، چهار مرحله B  شودمیتکرار بار 

,b =1,……, B}) �̂�𝑖,𝑏استرپبوت برآوردهایای مجموعهتا اینکه 
 {( حاصل شود.∗

2و واریانس  0از توزیع نرمال قطع شده از چپ با میانگین  iاستخراج  -1-3

  در

 1 iZ. 

*محاسبه  -4-3 ˆ
i i iz    . 

 46هایساخت مجموعه شبه داده -3-3 * *,i ix yکه ،*

i ix x ( و

* *ˆ /i i i iy y   .) 

*محاسبه تخمین جدیدی از -2-3

i شبه  ها روی مجموعهتحلیل پوششی داده 

های داده * *,i ix y 

                                                           
25 Truncated Regression 
26 Pseudo Data Set 
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ˆˆشده از اریب محاسبه برآوردهای اصالح -2 ˆ
i ibias    ،برای هر بانک

 است آمده دست به اریب از استرپبوت بینی پیش 𝑏𝑖𝑎�̂�𝑖 که

*

,

1

1ˆ ˆ ˆ
B

i i b i

b

bias
B

 


 . 

ˆقطع شده  رگرسیون تخمین برای نماییحداکثر درست روش از استفاده -1
i روی

izارائه تخمین ، ,  از (𝛽 .  𝜎휀) . 

های تخمین از ایمجموعه بار به منظور حصول 2Bزیر به تعداد  مرحله سه تکرار-6

استرپ بوت * *

2, , 1,....b b b B  
  

. 

در  �̂̂�و واریانس  0از توزیع نرمال قطع شده از چپ با میانگین  iاستخراج  -6-1

نقطه  1 iZ  1برای,.....i n  

**محاسبه -6-4 ˆ
i i iz    1برای,.....i n. 

نمایی برای تخمین رگرسیون قطع شده حداکثر درستبکارگیری مجدد روش -6-3

**

i  رویiz  به منظور برآورد ،  * *ˆ ˆ,  از ,   . 

 اطمینان. فواصل ایجاد استرپ برایبوت نتایج استفاده از -0

 داده ها -4-2

های که برای اندازه گیری شوند دادهدر این مطالعه به دوگروه تقسیم می هاداده

مورد نیاز است. داده   هااسترپ تحلیل پوششی دادهبوت کارایی با استفاده از روش

ی گیربرای اندازههای نهاده و ستانده هستند. در این مطالعه های مورد نیاز از نوع داده

به پیروی از سوفیان و همکاران ها پوششی داده استرپ تحلیلکارایی به روش بوت

 شامل شده های استفادهبردار نهادهشود. سه نهاده و سه ستانده اتخاذ می(، 4016)

1X)  2 ،ها(سپرده کلX )سرمایه(، 3Xو بردار ستانده )1 شامل ها)مخارج پرسنلیY 

 . هستند( ایبهره غیر)درآمد  3Yگذاری( و سرمایه)2Y، ها() کل وام
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های که برای بررسی عوامل موثر بر کارایی در مرحله دوم روش دسته دوم، داده

توضیحات و اطالعات مربوط استفاده می شوند.  هااسترپ تحلیل پوششی دادهبوت

استرپ سیمار و ویلسون مورد استفاده قرار به تمامی متغیرهایی که در رگرسیون بوت

 آورده شده است. (3) گیرند در جدولمی
 استرپدر رگرسیون بوت مورد استفاده هایمتغیر توصیف :9جدول 

Table 3: Descriptive of the variables used in the Bootstrap 

regressions 

 Source: Sufian et al 2016,                                          (4016،وفیان و همکارانس)مأخذ: 

 متغیرهای توضیحی توضیحات منبع

محاسبات 

 تحقیق

در به عنوان متغیر وابسته در مرحله اول،  DEAبه روش شده نمرات کارایی استخراج

 استرپ مرحله دومرگرسیون بوت
TE 

 متغیرهای بانکی

 LLP/TL به عنوان شاخصی از ریسک اعتباری هاها به کل وامزیان وامنسبت  ترازنامه بانکها

 EQASS به عنوان شاخصی از سرمایه کل داراییبه حقوق صاحبان سهام نسبت  ترازنامه بانکها

 ابانکهترازنامه 
ای ههای عملیاتی یا هزینهبه عنوان شاخصی از هزینه کل دارایی به بهره بدون نسبت هزینه

 سربار
NIE/TA 

 NII/TA ایدرآمد غیر بهره از شاخصی عنوان به کل دارایی بهدرآمد بدون بهره نسبت  ترازنامه بانکها

 LOANS/TA به عنوان شاخصی از ریسک نقدینگی کل دارایی هها بکل وامنسبت  ترازنامه بانکها

 TA هابه عنوان شاخصی از اندازه بانک هاکل دارایی ترازنامه بانکها

 متغیرهای کنترلی

 GDP ایتولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی از کنترل اثرات خروجی چرخه بانک مرکزی

محاسبات 

 تحقیق
 HHI شاخص تمرکز هرفیندال و هیرشمن

 INFLATION نرخ تورم به عنوان شاخصی از کنترل ریسک اقتصاد کالن مرکزی بانک

 متغیر مجازی

محاسبات 

 تحقیق

های دولتی عدد صفر را به های خصوصی عدد یک و برای بانکمتغیر مجازی که برای بانک

 دهدخود اختصاص می
DUMMY 
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 تخمین -4-9

 ()مرحله اول کارایی بخش بانکی ایراناندازه گیری  -4-9-1

با استفاده از روش  واده و ستانده نهاز بردارهای  گیریبهرهبا  ،در مرحله اول تخمین

 د.شدن برآوردنمرات کارایی فنی )تکنیکی( ها تحلیل پوششی دادهاسترپ بوت

 ها تحت دو رویکرد همانطور که در فصل پیش گفته شد نمرات کارایی بانک

دراین بر همین مبنا  شوند.محور بودن محاسبه میمحور بودن یا خروجیورودی

استرپ محور بودن بوتکه یکی از آنها ورودی شده استمرحله دوشرط ضمیمه 

اصل از حنتایج  .استه مقیاس بازدهی متغیر نسبت ب ها و دومیتحلیل پوششی داده

ه هایی ککارا هستند و بانک ،نمره یکبا هایی که بانک استحاکی از آن این مرحله 

متری به میزان ک )یعنی نمره کارایی آنها کوچکتر از یک بود( فاقد این ویژگی بودند

طبق  ( قابل مشاهده است.2) کارا بودند. نمرات کارایی بخش بانکی ایران، در جدول

 -1392های آمده به طور متوسط در طول دوره مورد نظر یعنی طی سالنتایج بدست

. کارایی بخش بانکی ایران در طول ارزیابی شد 69 % کارایی بخش بانکی ایران 1332

( قابل مشاهده است. 1دوره مورد نظر روند صعودی داشته است که در نمودار )

انکهای کارا عدد یک را به خود اختصاص شود بهمانطور که در این نمودار مشاهده می

اند. چون رویکرد اند و بانکهای کمتر کارا اعدادی بین صفر و یک را اتخاذ نمودهداده

ی سازی ورودی بوده است، بانکهایها مبتنی بر کمینهاسترپ تحلیل پوششی دادهبوت

سبت کمتری نها کاراتر هستند در واقع ورودی یا همان هزینه که نسبت به بقیه بانک

اند. در همین راستا بیشترین نمره کارایی مربوط به بانک توسعه ها داشتهبه بقیه بانک

درصد و کمترین نمره کارایی مربوط به بانک کشاورزی به  96/0صادرات و به میزان 

 درصد برآورد شده است.  21/0میزان 

بانکی ایران  شود روند کلی کارایی بخش( مشاهده می1همانطور که در نمودار)

در سال  % 30به  1332در سال  % 01به صورت صعودی رشد نموده است و از 

باشد می 1رسیده است اما این افزایش کارایی نسبتا ثابت است و کمتر از%  1392

های کشور باشد. کمترین که ممکن است به دلیل عدم تنوع خدمات بانکی در بانک
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بوده است که دلیل  % 61و به میزان  1339ل میزان کارایی بخش بانکی ایران در سا

های (، در سال1تواند آغاز تحریم بخش بانکی ایران باشد. با توجه به نمودار )آن می

کارایی بانکی روندی نزولی داشته است. این مساله ممکن ناشی از  1339تا  1332

ه ب نهایتا باشد کهعرصه اقتصاد و بخش مسکن در مجموعه تصمیمات اقتصادی 

ها رفت بانکرکود منجر شد. در زمانی که تورم به طور روزانه در دولت قبل باال می

برای این که خود را با افزایش نرخ تورم تطبیق دهند مجبور به خرید امالک و 

قیمت هایی که عمدتا گرانهای ثابت شدند؛ داراییمستغالت به عنوان دارایی

الی به منابع م ستندتوانها نمیلذا بانک .داشتنومردم توان خرید آنها را ند بودند

ای نداشتند جز آن که ها چارهدر چنین شرایطی بانک. خود دسترسی پیدا کنند

دهی خود با سیستم اقتصاد به خرید واحدهای تجاری، اداری و برای پوشش

که این امر منجر به ناکارایی بخش بانکی در این بازه زمانی  مسکونی روی بیاورند

روند نمودار به صورت صعودی است که علت آن  1339-1392شد. در بازه زمانی 

باشد چون در سالهای اخیر که بانکهای ایران به  تواند ناشی از کنترل هزینهمی

دهند و های خود را کاهش اند ناچار هستند، هزینهسمت ورشکستگی رفته

سازی هزینه و ورودی مدیریت هزینه داشته باشند و با توجه به رویکرد کمینه

 ها به صورتمحور بودن در این روش، روند کارایی بخش بانکی ایران طی این سال

 صعودی افزایش داشته است.

 
 کارایی بخش بانکی ایران: 2شکل 

Efficiency of Iranian Bank. 2 Fig.

 
  Source: Research Calculation                                     مأخذ: محاسبات تحقیق              
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 های دولتیکارایی بانک: 9شکل 
Fig. 3. Efficiency of Goverment Banks 

 

  Source: Research Calculation                                     مأخذ: محاسبات تحقیق              

کارایی بخش بانکی خصوصی و دولتی با وجود نوساناتی به صورت صعودی رشد 

دهنده روند کارایی بخش بانکی دولتی ( به ترتیب نشان3( و )4اند. نمودارهای )داشته

کارایی بخش بانکی دولتی و بخش بانکی خصوصی در طول دوره مورد نظر است. 

با بخش بانکی خصوصی پیشرفت بیشتری داشته طی سالهای مورد بررسی در مقایسه 

های دولتی نسبت به تواند به دلیل اعتماد بیشتر مردم به بانکاست که این می

 های خصوصی باشد. بانک

 های خصوصیکارایی بانک: 4شکل 
Fig. 4. Efficiency of private Banks 
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 1332-1392های نمرات کارایی بخش بانکی ایران طی سال :4جدول 
Table 4: Efficiencey greads of Iranin industry banking in nnnnn 

2005-2015  

 Source: Research calculations                                                   مأخذ: محاسبات تحقیق 

 بانک 1332 1331 1336 1330 1333 1339 1390 1391 1394 1393 1392 میانگین

 تجارت 21/0 26/0 19/0 31/0 63/0 1 66/0 - 1 1 1 00/0

 سامان 30/0 11/0 21/0 13/0 22/0 61/0 23/0 21/0 60/0 36/0 21/0 13/0

 صادرات 20/0 24/0 22/0 09/0 63/0 - - 1 93/0 1 1 02/0

اقتصاد  1 20/0 31/0 46/0 21/0 30/0 24/0 33/0 10/0 60/0 63/0 10/0

 نوین

 پارسیان 1 91/0 10/0 60/0 11/0 19/0 91/0 91/0 1 30/0 1 30/0

 رفاه 61/0 13/0 33/0 23/0 33/0 26/0 41/0 13/0 06/0 26/0 1 12/0

 کارآفرین 90/0 63/0 31/0 63/0 66/0 39/0 21/0 32/0 36/0 43/0 32/0 13/0

 ملت 22/0 19/0 34/0 36/0 1 - 1 1 39/0 1 - 32/0

توسعه  1 1 1 99/0 1 1 1 1 01/0 93/0 33/0 96/0

 صادرات

 ملی 63/0 09/0 1 09/0 1 - - 30/0 - 1 - 30/0

 سپه 23/0 19/0 19/0 13/0 23/0 34/0 31/0 12/0 13/0 62/0 1 11/0

صنعت و  1 69/0 92/0 1 1 09/0 1 1 1 1 1 92/0

 معدن

 کشاورزی 30/0 43/0 30/0 1 34/0 31/0 31/0 36/0 - 09/0 - 21/0
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 بررسی عوامل مؤثر بر کارایی بخش بانکی ایران )مرحله دوم( -4-9-2

ها کارایی فنی هر یک از بانکاز  (، استرپرگرسیون بوت)تخمینمرحله دوم در 

های ای از متغیربه عنوان متغیر وابسته روی مجموعه در مرحله قبلی گیریاندازه

، متغیرهای کنترلی )شرایط اقتصاد کالن( و های خاص بانک(داخلی )ویژگی

مره کارایی فنی طبق توضیحات فوق با استفاده از ن .40شودمی برازش متغیرمجازی

که به پیروی از مدل سوفیان و  به عنوان متغیر وابسته، مدل رگرسیون پایه زیر

 : شودمیرا برآورد  ( است4016همکاران )

(3) 
, 1 ,

2

3 , ,

ˆ      

   &     

i t i t

t

i t i t

bank charactristics

macro financial market

dummy

 



 

  

 



 

که در آن 
,i t استرپ تحلیل پوششی نمره کارایی فنی بدست آمده از روش بوت

 های خاص بانک هستهای بانک یک بردار از ویژگیاست، متغیر ویژگیها داده
(bank characteristics) ،های شرایط اقتصاد کالن هست و یک بردار از ویژگی

(macro & financial market و )(dummy)  وε به ترتیب متغیر مجازی و یز ن

در دهنده بانک و زمان هستند. به ترتیب نشان tو  iهای و اندیسهستند جز خطا 

 شوند.این مطالعه  سه مدل زیر تخمین زده می

                                                           
 .( ارائه شده اند3داده های مورد استفاده در جدول ) 40

 مسکن 14/0 61/0 34/0 23/0 11/0 02/0 93/0 1 1 1 1 02/0

پست  1 1 39/0 33/0 33/0 66/0 61/0 20/0 30/0 49/0 49/0 62/0

 بانک

 میانگین 01/0 62/0 64/0 00/0 66/0 61/0 62/0 00/0 01/0 02/0 30/0 61/2
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ود شفقط متغیرهای بانکی به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته میمدل اول: 

 د. وشبه عباراتی متغیر وابسته )نمرات کارایی( فقط روی متغیرهای بانکی برازش می

(2) 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = β 0 + 𝛽11𝐿𝑃𝑇𝐿 + 𝛽12 𝐸𝑄𝐴𝑆𝑆

+  𝛽13𝑁𝐼𝐸𝑇𝐴 +  𝛽14𝑁𝐼𝐼𝑇𝐴

+  𝛽15𝐿𝑂𝐴𝑁𝑆𝑇𝐴 +  𝛽16𝑇𝐴 + 휀 

 .43نمره کارایی است Escoreکه 

رگرسیون متغیر وابسته )نمرات کارایی( روی متغیرهای بانکی به همراه مدل دوم:  

 شود. متغیرهای کنترلی برآورد می

(1) 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝛽0  + 𝛽11𝐿𝑃𝑇𝐿 +  𝛽12 𝐸𝑄𝐴𝑆𝑆

+  𝛽13𝑁𝐼𝐸𝑇𝐴 +  𝛽14𝑁𝐼𝐼𝑇𝐴

+  𝛽15𝐿𝑂𝐴𝑁𝑆𝑇𝐴 +  𝛽16𝑇𝐴 + 𝛽21𝐺𝐷𝑃

+  𝛽22𝐻𝐻𝐼 +  𝛽23𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁 + 휀 

متغیر وابسته )نمرات کارایی( روی متغیرهای بانکی به همراه متغیرهای  مدل سوم:

 کنترلی و متغیر مجازی برازش شدند. 

(6) 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝛽0  + 𝛽11𝐿𝑃𝑇𝐿 +  𝛽12 𝐸𝑄𝐴𝑆𝑆

+  𝛽13𝑁𝐼𝐸𝑇𝐴 +  𝛽14𝑁𝐼𝐼𝑇𝐴

+  𝛽15𝐿𝑂𝐴𝑁𝑆𝑇𝐴 +  𝛽16𝑇𝐴

+  𝛽21 𝐺𝐷𝑃 +  𝛽22𝐻𝐻𝐼 

+  𝛽23𝐼𝑁𝐹𝐿𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁 +  𝛽3𝐷𝑈𝑀𝑀𝑌 + 휀 

استرپ، انتخاب تعداد تکرار است. با توجه سازی بوتیک مساله مهم در فرآیند شبیه

بر حتی با استفاده از استرپ یک فرآیند به شدت زمانبه اینکه اجرای روال بوت

م رها همواره یک مسئله مههای پیشرفته است بنابراین انتخاب تعداد تکراکامپیوتر

 اند که بهبود توزیع ( نشان داده1993) 49شیرانی افرون و تیپشود. می تلقی

استرپ به عنوان یک تخمینی از توزیع حقیقی در بیشتر مواقع برای تعداد بوت

                                                           
 ( معرفی شده اند.4تمامی متغیرها توضیحی استفاده شده در جدول ) 43

29 Efron and Tibshirani 
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، بسیار ناچیز است. به منظور فراهم کردن 1000استرپ بیشتر از تکرارهای بوت

فاصله اطمینان عدد اطالعات بیشتر جهت ساخت یک توزیع تجربی برای تخمین 

 ,Simar and Wilson).داده اند  استرپ پیشنهادرا برای دور چرخش بوت 4000

 4000استرپ در مرحله دوم تخمین بر همین مبنا تعداد تکرارهای بوت  (2007

 موردهای محیطی متغیر میان از متغیرهای مؤثر بر کاراییدر این مرحله لحاظ شد. 

داری ، همچنین معنیاندمشخص شده (2ول )در جدنها آ شناسایی شدند که ،استفاده

باشد. تفسیر متغیرهای دار بودن رگرسیون میآماره والد در جدول زیر ناشی از معنی

 دار به شرح زیر است:معنی

 هفنی با انداز کاراییدهد که تخمین نشان مینتایج در طول دوره مورد مطالعه، 

( تطابق 4010(، النسچ و تاباک )4001که با نتایج هاونر ) یابدافزایش می( TA) بانک

تواند به طور دهد که این اندازه می( دو توضیح بالقوه را ارائه می4001) 30، هاونردارد

د، اشببا قدرت بازار مرتبط  اندازه بانکمثبت بر کارایی بانک تاثیر بگذارد. اول، اگر 

پرداخت کنند. دوم، ممکن است افزایش  ترهایشان کمبرای نهاده های بزرگ بایدبانک

 از حجم باالتری رویهای ثابت بازده نسبت به مقیاس از طریق تخصیص هزینه

 البجاز یک نیروی کار تخصصی باشد. نتیجه حصول کارایی باالتری خدمات و یا 

 اینست که با توجه به این واقعیت که بخش مالی ایران نسبتا توسعه نیافته است و

. توان با افزایش اندازه به دست آوردل توجهی از مقیاس اقتصاد را میبخش قاب

به طور مثبت با کارایی  (EQASS)گذاری که میزان سرمایه شد همچنین دریافت

(، 4010نتایج تحقیقات النسچ و تاباک ) ها در بخش بانکی ایران ارتباط دارد و ازبانک

کند. همچنین پیروی می( 4003) عمران و ناصور ( و بن4016سوفیان و همکاران )

های های خوب از نظر سرمایه، با هزینهکند که بانکاین استدالل حمایت می از

عالوه  یابد.های آنها کاهش میاز ورشکستگی مواجه هستند، بنابراین هزینه ترپایین

ها در کشورهای در حال توسعه بسیار ضروری بر این، ساختار سرمایه قوی برای بانک

ان گذارهای مالی و افزایش ایمنی برای سپردهت، زیرا این امر برای تقویت بحراناس

                                                           
30 Hauner 
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در شرایط ناپایدار اقتصاد کالن است. عالوه بر این، نسبت سرمایه کم در بانکداری، 

نطقی م شود. بنابراینهای قرض میمنجر به افزایش ریسک و در نتیجه افزایش هزینه

 با .را نشان دهند یبهتر، سطح باالتری از کارای یارگذهایی با سرمایهبانک است که

روی کارایی و مطابقت آن با نتیجه ( NIE / TA) سربار هایهزینه تاثیر به اشاره

 لحاظ از و است منفی متغیر شود که ضریب( مشاهده می4009مطالعه سوفیان )

کارایی  هاهزینه این( کاهش) افزایش که دهدمی نشان نتایج دار است.معنی آماری

 که است واضح دهد.می (افزایش) ایران را کاهش بانکی بخش در فعال هایبانک

 ست.ا کارآمد هزینه ایران، مدیریت بانکی بخش کارایی برای بهبود الزم شرط پیش

تر از مدیریت هزینه یعنی اینکه هیچ فعالیتی نیست که نتوان آن را با هزینه پایین

ری کارگیبمدیریت هزینه در یک بیان ساده عبارت است از  هزینه کنونی انجام داد.

آفرینی برای مشتریان. این مطلوب و توام با کارآیی منابع سازمان در جهت ارزش

تعریف بر این نکته محوری تاکید دارد که سودآوری و رشد بنگاه از طریق خلق ارزش 

 توازنی ندبتوان یستیبا موفقیت و رقابت برای ها. بانکیابدبرای مشتریان تحقق می

 برقرار ممتاز حد در خدمات سطح نگهداری و عملیاتی هایهزینه کاهش بین دقیق

 های عملیاتی دو فاکتوربهبود رضایت مشترکین و بطور همزمان کاهش هزینهکنند. 

 NII/TA)داری متغیر درآمد بدون بهره )معنی.اصلی برای موفقیت یک بانک است

 هب انتفاعی غیر منابع از بیشتری درآمد که ایران هایبانک که است معنی این به

 ینا تجربی هاییافته نهایت در. دهندمی نشان را باالتر کارایی میزان اند،آورده دست

متغیرهای کنترلی و  نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک که، دهدمی نشان مطالعه

 آماری اظلح به ایران بانکی بخش در هابانک کارایی تغییرات توضیح متغیر مجازی در

نیستند. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده فرضیه اول، یعنی کاراتر  دارمعنی

د اما شوهای دولتی در این بازه زمانی رد میهای خصوصی نسبت به بانکبودن بانک

سه فرضیه دیگر یعنی صعودی بودن روند کارایی بخش بانکی ایران در طی دوره 

ها با کارایی آنها پذیرفته و اندازه بانک رابطه مثبت داشتن سرمایهمورد بررسی، 

 شود.می
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 استرپ بوت دوم مرحله رگرسیون تجزیه و تحلیل :5جدول 
Table 5: Bootstrap second stage regression analysis 

 مدل یک مدل دو مدل سه
 متغیرها

 z zاحتمال  z zاحتمال  z zاحتمال 

 عرض از مبدا 90/2 00/0 30/0 241/0 00/0 233/0

312/0 93/0 434/0 03/1 449/0 40/1 LLP/TL 

001/0 33/3 00/0 13/3 001/0 39/3 EQASS 

113/0 61/0- 310/0 94/0- 036/0 04/1- NIE/TA 

010/0 96/1 024/0 02/4 023/0 03/4 NII/TA 

400/0 10/1- 461/0 11/1- 493/0 02/1- LOANS/TA 

00/0 16/2 00/0 31/2 00/0 41/2 TA 

 متغیرهای کنترلی

126/0 60/0- 149/0 63/0- - - 
GDP 

490/0 02/1 436/0 00/1 - - 
HHI 

934/0 04/0- 936/0 004/0- - - 
INFLATION 

 متغیر مجازی

901/0 02/0 - - - - DUMMY 

 اطالعات تکمیلی

 تعداد کل مشاهدات 112 112 112

 ( 2Xآماره والد )  221/32 00/0 031/32 00/0 001/32 00/0

-دور چرخش بوت 4000 4000 4000

 استرپ

در مرحله اول  DEA روشنکته: متغیر وابسته استفاده شده در این مرحله، نمرات کارایی محاسبه شده با 

 .31است

 Source: Research calculations                                                    مأخذ: محاسبات تحقیق

 

                                                           
توان باشد برای نمونه میعدم تورش تصریح مدل نمی( نیاز به بررسی 4000در روش سیمار و ویلسون ) 31

 & ,.Stewart, C., Matousek, Rو  Sufian, F., & Kamarudin, F. (2016)به مطالعه 

Nguyen, T. N. (2016) .اشاره نمود 
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 :و پیشنهادات گیرینتیجه -5

 1332-1392های کارایی بخش بانکی ایران طی سالعوامل مؤثر بر در این تحقیق 

مورد بررسی قرار گرفت. برآورد ای سیمار و ویلسون با استفاده از روش دو مرحله

مرحله اول در  هاتحلیل پوششی دادهاسترپ بوتروش از ها با استفاده کارایی بانک

ا هاسترپ تحلیل پوششی دادهگیری کارایی به روش بوتشده است. برای اندازه انجام

 های. بردار نهادهشدسه نهاده و سه ستانده اتخاذ ای گیری از نگرش واسطهبا بهره

 ،هاکل وام شامل هامخارج پرسنلی و بردار ستانده، سرمایه ،هاسپرده کلمورد استفاده 

حاکی از آن بود حاصل از این مرحله نتایج بودند.  و درآمد بدون بهره گذاریسرمایه

ه بهایی که فاقد این ویژگی بودند و بانک کارا هستند ،نمره یکبا هایی که بانک

آمده به طور متوسط در طول دوره مورد . طبق نتایج بدستمیزان کمتری کارا بودند

. کارایی بخش بانکی ایران در شدارزیابی  69 % کارایی بخش بانکی ایران بررسی

طول دوره مورد نظر روند صعودی داشته است، همچنین کارایی بخش بانکی 

یج نتااند. خصوصی و دولتی نیز با وجود نوساناتی به صورت صعودی رشد داشته

که نمرات کارایی به طور داد استرپ نشان حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون بوت

  همچنینداری دارند. رابطه معنی سرمایهای و د غیر بهرهدرآممثبت با اندازه، 

این  اراییکروی بر  هاهای عملیاتی بانکنمایانگر تاثیر منفی هزینههای تجربی یافته

بودند. متغیرهای کنترلی، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و متغیر مجازی بخش 

ه آمده از انجام مطالعج بدستدر ارتباط با نتایداری با کارایی نداشتند. رابطه معنی

ای هپیشنهادات و سیاست ،حاضر و به منظور برخورداری از سیستم بانکی کارا و سالم

 :گرددزیر ارائه می

عداد ت ،در این صورت کههایی با اندازه کوچکتر )دارایی کمتر( ادغام شوند بانک

نجر به بهبود کارایی این امر م و وجود خواهد داشت یهای کمتر با اندازه بزرگتربانک

 ایهشرکت مختلف هایتخصص آوریجمع این، بر عالوه شود.بخش بانکی کشور می

 جادای را محصول ترکیب افزاییهم تواندمی واحد، مدیریت ساختار یک تحت بانکی

 کاهش را واحد عملیاتی هایهزینه بزرگتر، سازمان یک به ادغام نهایت، در .کند
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ای، روی است به منظور افزایش کسب و کار درآمد بدون بهره ها بهتربانک .دهدمی

و  گذاری کنندمنابع بیشتری از جمله فناوری، منابع انسانی و منابع مالی سرمایه

 درآمد کل سطح تواندمی ایبهره غیر کمتر به دریافت کارمزد وابسته باشند. درآمد
 خدمات برای متنوع نیازهای افزایش دهد از جمله رضایت راه چندین از را هابانک
 جدید خدمات مالی و محصوالت مستمر نوآوری با غیره و گذاری،سرمایه مشاوره مالی،

بازار. جهت کاهش  در رقابت تقویت و بیشتر کمیسیون و سود آوردن دست به منظور به

ها کاسته شود و همچنین های عملیاتی، بهتر است از تعداد شعب بانکیافتن هزینه

 هایهای نوین در زمینه بانکداری استفاده شود تا در نتیجه آن روشتکنولوژیاز 

اهش ها نیز کقدیمی و پر هزینه بانکداری سنتی اصالح شده و هزینه عملیاتی بانک

ها اقداماتی در جهت افزایش سرمایه انجام دهند که بهتر است از طریق یابد. بانکمی

 یابد وگذاری نیز کاهش میت ریسک سرمایهآورده نقدی باشد چرا که در این صور

 یابد.همچنین توانایی بانک در اعطای وام و تسهیالت افزایش می

از آنجایی که در تحقیق حاضر به منظور بررسی کارایی صنعت بانکداری ایران 

 ای سیمار و ویلسون استفاده شده است و این روش یکی از از روش دو مرحله

بررسی کارایی است، برای تحقیقات آتی پیشنهادات زیر های نوین در حوزه روش

 های کشورآن برای فرودگاه شود: محاسبه کارایی و بررسی عوامل مؤثر برمطرح می

 محاسبه کارایی و بررسی عوامل مؤثر بر آن برای صنعت خودروسازی -

های خارجی و محاسبه و مقایسه کارایی و بررسی عوامل مؤثر بر آن برای بانک -

 داخلی در ایران.
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