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 کل يورشاخص بهره يريگاندازه

 .ج.ا.ا يبدون ربا يدارمنتخب نظام بانک يهاد بانکيعوامل تول

 
 يئدانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبا استاد / يد نورانيدمحمدرضا سيس  seyednourani@gmail.com 

 r.v.yeganeh@gmail.com ياقتصاد اسالم يدکترگانه / ي ييرضا وفا

 42/33/3130ـ پذيرش:  31/60/3130دريافت: 

 دهيچک

را  يـج.ا.ا ا يبـدو  ربـا يداربانکمنتخب نظام  يها( بانکيو اثربخش يي)کارا يوربهره يپژوهش حاضر با هدف بررس

اسـت.  ياسـالم يداربانـک يبـرا يابدو  ربـا مددمـه يدارن بوده که نظام بانکيفرض مطالعه اشيانجام شده است. پ

از نـو  « يفيتوصـ – يلـيتحل»ها، داده يگرداور از لحاظ نحوه و يان مطالعه بر اساس محتوا، توسعهيروش پژوهش در ا

از روش  ن مطالعه، بـا اسـتفادهياست. در ا« ياو پرسشنامه يا، کتابخانهياسناد»ها داده يوه گرداورياست. ش« يشيمايپ»

احصـا شـده اسـت. بـا اسـتفاده از  ياسـالم يهـاکرد سنجش نهاده و ستانده بانکيو رو ياثربخش يهاشاخص« يدلف»

 يو بدو  مالحظـه اثربخشـ يبا مالحظه اثربخش يتجار يهابانک ديشاخص کل عوامل تول روند يکرد شاخص عدديرو

منتخـب در دو عرصـه  يهابانک ينسب ييکارا vrs))الگوي ها داده يل پوششيکرد تحليشود و با استفاده از روسنجيده مي

 يوربهـره متوسـ  رشـد دهديم ن مطالعه نشا يا يهاافتهيگردد. مي يابيدرآمد کل( ارز يارزش افزوده، خروج ي)خروج

 بوده است.  ياثربخش يهابا مالحظه شاخص يوربهره شاخص ش ازيب ياثربخش يهاد بدو  شاخصيعوامل تولکل 

 .ي، شاخص عددي، اثربخشيي، کارايوربهره ،ياسالم يدارها: بانکدواژهيکل

 .JEL :G21,D24,O47 يبندطبده
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 مقدمه

« )بهـره(بدو  ربـا  يات بانکيعمل»قانو  را ، يا ياسالم يملت مسلما  جمهور يو اعتداد يبا توجه به نظام ارزش

 يو اعتبـار ياستدرار نظام پـولهمانند  يو با اهداف ياسالم يارهايکشور مطابق مع يبانک يهاتيدر جهت انجام فعال

 يدارتحدق نظـام بانـک يبرا يامددمه ين نظام بانکيد. ايب رسيبه تصو( ي)با ضواب  اسالم حق و عدل يبر مبنا

و  ينـه از منـابب بـانکيرو، اسـتفاده بهنيـازا .محور استک اقتصاد بانکيرا  ياست. از سوي ديگر، اقتصاد ا ياسالم

 يتوانـد سـنجه مناسـبيم يوراست. شاخص بهـره ياتيار حين اقتصاد بسيا يبرا يتحدق اهداف مد نظر نظام بانک

)درسـت انجـام داد  کارهـا( و يياز کارا يبـيترک« يوربهـره»نه منـابب باشـد. يص بهيت تخصيوضع يابيبراي ارز

از اقتصاددانا  اعتداد دارند  ي(. بسيار3132،يبهره ور ي)سازما  مل درست( است يها )انجام کارهاتيفعال ياثربخش

برگزيده شـوند  يبايد از جمب عوامل يورعوامل برانگيزنده بهره يباشد؛ يعن ي، بايد يک نگاه بوميورکه نگاه به بهره

نشـا   يدر جهـا ، همـاهنگ يوربهره يمردم کشور مفهوم و معنا دارند، و در عين حال، با مفاهيم ساختار يکه برا

کمتـر « ياثربخشـ»تمرکـز کـرده و مفهـوم « ييکـارا»، بر مفهوم يدر بخش بانک يوردهند. بيشتر مطالعات بهره

 ياثربخشـ ياست و بررس يياز کارا فراتر يمفهوم« يوربهره»است که  يو مطالعه شده است. اين در صورت يبررس

 نمايد.مي يبدو  ربا( ضرور يدارها )تحدق اهداف نظام بانکت بانکيو درجه تحدق اهداف و مامور

احصاي ستانده  يبرا ياريو مع ياثربخش يهاشاخص ين، معرفيشين مطالعه نسبت به مطالعات پيز اينکته متما

ن يـن اسـاس، ايکشور است. بر ا يهات بانکيبدو  ربا و اهداف و مأمور يدارها متناسب با نظام بانکو نهاده بانک

 يهـااحصـاي سـتانده و نهـاده در بانک يکرد متناسب براين پرسش است که رويبه ا ييگوپژوهش به دنبال پاسخ

کـل عوامـل  يورمذکور کدامند؟ روند شـاخص بهـره يهابانک يسنجش اثربخش يهاست؟ و شاخصيچ ياسالم

 پژوهش عبارت است از: يهاهين اساس، فرضيچگونه است؟ بر ا ياثربخش يهامالحظه شاخص د بايتول

از متوسـ  رشـد  - يبـدو  مالحظـه اثربخشـ - يورمنتخب، متوس  رشد شـاخص بهـره يتجار يهادر بانک ـ

 شتر است.يب يد با مالحظه اثربخشيکل عوامل تول يورشاخص بهره

 نده است. يفزا يمنتخب بدو  مالحظه اثربخش يهاد بانکيل عوامل تولک يوربهره يهامتوس  رشد شاخصـ 

 منتخب کاهنده است. يهادر بانک يد با مالحظه اثربخشيکل عوامل تول يوربهره يهامتوس  رشد شاخصـ 

، از جملـه روش يورسـنجش بهـره يهـاق، ابتـدا روشيـسؤاالت تحد به ييگون مطالعه، به منظور پاسخيدر ا

نهاده و ستانده در بانـک و سـابده پـژوهش اشـاره  ييشناسا يکردهايشود، سپس به رويا  ميب« يدشاخص عد»

 گردد.يم يشود، و در انتها، روش پژوهش معرفيم

 يهاو شـاخص ياسـالم يهـاسـتانده و نهـاده بانک ييکرد شناسـايبر اساس روش پژوهشي انتخاب شده، رو

کـل عوامـل  يوره، سپرده و بهـرهيکار، سرما يروين يوربهره يهابر آنها شاخص يشده و مبتن ييشناسا ياثربخش

ل يـشـود در آخـر، بـر اسـاس الگـوي تحلي( سـنجيده ميو بدو  اثربخش يد در دو عرصه )با مالحظه اثربخشيتول

 شود.يم يابيها ارزبانک ينسب ييها، کاراداده يپوشش
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 ات پژوهشيادب

توا  آنهـا بندي کلي، ميشود که در يک تدسيمگوناگوني استفاده مي يکردهايوري، از روگيري بهرهبه منظور اندازه

وري با استفاده از ، سنجش بهره«پارامتري»کرد يتفکيک کرد. در رو« غيرپارامتري»و « پارامتري» يکردهايرا به رو

رد، غالباً تـابب توليـد بـه صـورت شود. در اين رويکروش اقتصادسنجي و براساس تخمين عوامل تابب توليد انجام مي

داري هماننـد حسـاب ييهـاوري با استفاده از روش، سنجش بهره«غيرپارامتري»کرد يشود. در رونرخ رشد بيا  مي

ــرشــد، روش تحل ــد آ  صــورت مداده يل پوششــي ــديم يرد )امــاميــگيهــا، روش شــاخص عــددي و مانن و  يب

اسـت کـه ريشـه در اقتصـاد خـرد دارد. « تابب توليد»وري بهرههاي سنجش (. اساس بسياري از روش3131گرا يد

 توا  به صورت ذيل خالصه نمود:ها بر آ  مبتني است، ميفروضي را که اين روش

شود و در آ  ستانده توليـدي بـه ـ نوعي فناوري تکنولوژي توليدي وجود دارد که توس  يک تابب توليد بيا  مي

 گردد.هاي اوليه و واسطه مرتب  ميداده

 ـ تابب توليد داراي ويژگي بازده ثابت در مدياس است.

 هاي واسطه وجود دارند.هاي توليد لزوماً همگن نيستند. اقالم متفاوتي از نيروي کار، سرمايه و دادهداده

ϱ = H(𝐿1, 𝐿2 , … , 𝐿𝑁 , 𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑀 , 𝑀1, 𝑀2, … , 𝑀𝑅, 𝑙) 

جا وري، تابب توليد به سـمت بيـرو  جابـهديگر، با تغيير در بهرهوري از نو  هيکسي و خنثاست. به عبارت تغيير بهره

𝑄 .شودمي = 𝐴. 𝐹(𝐿1, 𝐿2, … , 𝐿𝑁 , 𝐾1, 𝐾2, … , 𝐾𝑀 , 𝑀1, 𝑀2, … , 𝑀𝑃) 

هـاي توليـدي رقـابتي بـوده و رساند. بازار دادهها را به حداقل ميـ براي هر سطح مطلوب از توليد، بنگاه هزينه داده

 ها را تعيين کند.گيرد تا مددار دادهبنگاه قرار ميها در اختيار قيمت داده

 کارگيري است.هاي بازاري قابل بههاي واسطه در هر لحظه از زما ، با قيمتـ نيروي کار و داده

اي براي يک دوره است. گذاري يا به خدمت گرفتن کاالي سرمايهـ استفاده از خدمات سرمايه نيازمند سرمايه

نجر به افزايش موجودي سرمايه، که مولد خـدمات سـرمايه اسـت، خواهـد گرديـد گذاري جديد مسرمايه

(OECD ،4663 60، ص.) 

 «يشاخص عدد»الف. روش 
کننـد، از روش وري را تهيـه و ارائـه ميبيشتر واحدهاي توليدکننده آمار در کشورها، که به طور منظم، آمارهاي بهره

وري معمـوالً بـه عنـوا  تدسـيم شـاخص نکته اشاره شد کـه بهـرهکنند. قبالً به اين استفاده مي« شاخص عددي»
 شود:مدداري ستانده به شاخص مدداري داده تعريف مي

𝐴𝑡 =
𝑄𝑡

𝐼𝑡

 

𝐼𝑡شاخص مدـداري سـتانده، و  𝑄𝑡وري کل، بهره 𝐴𝑡در عبارت باال،  شـاخص مدـداري داده اسـت )بانـک   

 (.3130، يمرکز
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از يـک جـنس نبـوده و همگـن  شـوداقتصاد توليد شده و يا از آنها استفاده ميهايي که در ها و دادههمه ستانده

نيستند. جمب بستن مدادير متعدد به منظور به دست آورد  يک شاخص مدداري واحد براي هر يـک از آنهـا مدـدور 

صـورت کـه از شـود؛ بـدين ها استفاده ميها و دادهبه ترکيب ستانده« دهيوز »نخواهد بود. بدين منظور، از روش 

هاي مدداري مورد نظـر ها در ساختن شاخصها و دادهها از کل ستاندهها و دادهسهم اسمي )يا جاري( ترکيب ستانده

 شود.استفاده مي
تـرين و اي وجـود دارد کـه معـروفهـاي شـناخته شـدههـاي مدـداري، روشبه منظور ساختن شـاخص

 Nبا اين فرض که قيمت و مدـدار «. فيشر» و  «پاشه»، «السپيرز»ترين آنها عبارت است از: شاخص متداول
بـه صـورت و  -بـه ترتيـب  -در دست بوده و بردار قيمـت و مدـدار  t=0,…,Tهاي زماني ستانده براي دوره

𝑃𝑡 = (𝑃1, … , 𝑃𝑀)  و𝑞𝑡 = (𝑃1, … , 𝑃𝑀)  باشد، شاخص مدداري ستانده السپيرز(𝑄𝑖
𝐿)  به شکل

 ذيل خواهد بود:

𝑄𝑖
𝐿 =

∑ 𝑃0
𝑚𝑀

𝑚−1 𝑞𝑖
𝑚

∑ 𝑃0
𝑚𝑀

𝑚−1 𝑞0
𝑚 = ∑ 𝑤0

𝑚

𝑀

𝑚−1

𝑞𝑖
𝑚

𝑞0
𝑚 

𝑤𝑖اين شاخص، در 
𝑚 =

𝑃𝑖
𝑚𝑞𝑖

𝑚

∑ 𝑃1
𝑚𝑀

𝑚−1 𝑞1
𝑚  سهم ستانده اسمي است. براساس رابطه باال، شاخص مدـداري السـپيرز

 جمب نسبت مدادير براساس وز  دوره صفر است.

𝑄𝑖)شاخص مدداري ستانده پاشه 
𝐿) :به صورت ذيل قابل ارائه است 

𝑄𝑖
𝑃 =

∑ 𝑃1
𝑚𝑀

𝑚−1 𝑞1
𝑚

∑ 𝑃1
𝑚𝑀

𝑚−1 𝑞0
𝑚 

       [ ∑ 𝑤1
𝑚 (

𝑞1
𝑀

𝑞0
𝑚)

−1𝑀

𝑚−1

]

−1

 

 کند.به عنوا  وز  استفاده مي tهاي دوره ، از قيمت«السپيرز»، برعکس شاخص «پاشه»شاخص 

𝑄𝑖)« فيشر»شاخص 
𝐿)  است که از رابطه ذيل قابل « پاشه»و « السپيرز»ميانگين موزو  هندسي دو شاخص

 محاسبه است.

(𝑄𝑖
𝐹) = (𝑄𝑖

𝐿𝑄𝑖
𝑃)

1
2 

𝑄𝑖« تورنکويست»شود، شاخص شاخص آخر، که در اينجا بدا  اشاره مي
𝑇 شود:است که با رابطه ذيل تعريف مي 

𝑄𝑖
𝑇 = ∏ (

𝑞1
𝑀

𝑞0
𝑚)

1

2
(𝑤0

𝑚+𝑤1
𝑚)

𝑀
𝑚=1   ،(12، ص4633)دايورت 

 هاداده يل پوششيتحل يالگوها ب.

 يوربهـره يابيارز يبرا ياضير يزيرالگوي برنامهک ي (Data Envelopment Analysis)«هاداده يل پوششيتحل»

 درواقـب، .دارنـد ين خروجـيو چنـد ين ورودياست که چنـد( Decision making unit)يارندهيگميتصم يواحدها
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کـه بـه آ  روش  اسـت يخطـ يزيربرنامـهبـا اسـتفاده از  يسازنهيبه سلسله کيبر  يها مبتنداده يل پوششيتحل

 يخطـ يزيربرنامـه لهيوسـبهکه  ،نداط تعداديکارا از  يمرز يمنحن ،ن روشيدر اشود. يمز گفته ين «کيناپارامتر»

اس يـر نسـبت بـه مديـثابت و متغ ياز دو فرض بازده توا يم ،ن نداطين اييتع يبرا .گردديمجاد يا شود،يمن ييتع

 رندهيگميتصـما واحد يکه آ کنديممشخص  يسازنهيبه سلسلهک يپس از  «يخط يزيربرنامه»روش  استفاده کرد.

گر يکـديکـارا و ناکـارا از  يواحـدها له،يوسنيبدا خارج آ  قرار دارد؟ ياست و  قرارگرفته يورمرز بهره يرو منظور،

ل يـتحل ،ليـن دليو بـه همـ دهدمي قرارها را تحت پوشش تمام داده«هاداده يل پوششيتحل»فن  شوند.يک ميتفک

 واحـدها، ينسب يابيارز يبرا مزبور ياستفاده از الگو .(42، ص3136، يبديم يت )امامده شده اسيها نامداده يپوشش

 شود:يم تبيينک يهر  ذيل،که در  است «لگواس ايبازده به مد»و  «ت الگويماه» ين دو مشخصه اساسييازمند تعين

 يدر حداقل سـاز يسعها، يخروجسطح  داشتننگهبا ثابت ، يابيند ارزيدر فرا کهي: درصورتيت وروديماه .الف

 .  است يورود استفاده شده يت الگويم ماهيداشته باش هايورود

ش سـطح يدر افـزا يسع ،هايورودسطح  داشتننگهبا ثابت  يابيند ارزيدر فرا کهي: درصورتيت خروجيماه. ب

 ت.اس يخروج استفاده شده يت الگويم ماهيداشته باش يخروج

عنوا  بـه يفنـ يوربهـره نـابه دنبال به دست آورد   ،محور يورود دگاهيد ها باداده يل پوششيتحل يدر الگو

 .رديقرار گ يورر بماند و واحد در مرز بهرهييبدو  تغ ،يکاهش داده شود تا خروج هايوروددر  ديکه با ميهست ينسبت

 و ديـآ دبـه وجـو هايورودر در ييبدو  آنکه تغ ابند،يش يافزا هايتا خروجم يهست يبه دنبال نسبت يدگاه خروجيدر د

 (314، ص3111)مهرگا ،  دبرس يوربه مرز بهره مورد نظرواحد 

 است:اصلي  الگوي دوداراي ها داده يل پوششيتحل فن

ها داده يل پوششيتحلکه اولين روش فن  الگو،اين : (CRS)به مدياس ثابت نسبت يبازده نخست. الگوي

 بـا گاهي راالگو  شد. اين ارائه 3391 سال در (Banker, Charnes, Cooper)رودزو  کوپر، چارنزاست، توس  

 در واحـد يـک تغييـر بـا الگـو، اين شناسند که برگرفته از نام اين سه پژوهشگر است. درمي« CCR»حروف

 ايـن در توليـد تابب شيب، واقب کنند. درافزايشي( تغيير مي ثابت )کاهشي يا نسبت با ها نيزها، خروجيورودي

 .است ثابت الگو

 الگو شد. اين ارائه 3312 سال در کوپر و چارنز ،بانکر توس  الگو اين :(VRS)اسيمدبه  ر نسبتيمتغ يبازده دوم.

 ها وورودي از يک هر براي که مدداري حداکثر از ينتريپا و باالتر يکسا  گذاريمدياس که شودمي استفاده مواقعي در

 نسـبت هـا بـاهـا، خروجيورودي در واحد يک با تغيير الگو اين نباشد. در امکا  پذير است، شده ها مشاهدهخروجي

 رييص)ق. است متغيير مدل اين در توليد تابب افزايشي باشد. شيب يا کاهشي تواندمي تغيير کنند. اينمي تغيير متفاوتي

 (.3113 ،ا يو جعفر

 :محور يورود -اس ينسبت به مد ريمتغبازده 
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(j = 1,2, … , n)ur, vi ≥ 0    
wهرگاه  <  است. ياس، کاهشيباشد نو  بازده به مد 0
wهرگاه  =  اس، ثابت است.يباشد نو  بازده به مد 0
wهرگاه  >  است يشياس، افزايباشد نو  بازده به مد 0
 :محور يخروج -اس ينسبت به مد ريمتغبازده 
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(j = 1,2, … , n)ur, vi ≥ 0    

 نهاده و ستانده در بانک ييشناسا يکردهايرو

ک يـو تفک ييهـا در شناسـاکرديا  رويـز مي، تمايدر صنعت بانکدار يورن مسائل در سنجش بهرهيتراز مهم يکي

سپرده به عنـوا  نهـاده و  يين باب، اختالف در شناسايز مطرح در اين تمايتربانک است. مهم يهاها از ستاندهنهاده

ق يـتزر ينـوع -در واقـب  -بانک و  يش درآمدهايها سپرده را از آنجا که موجب افزااز روش يا ستانده است. برخي

را به سبب آنکه بانک بابت آ  بـه پـس اندازکننـدگا  گر آ يد يآ  است، آ  را به عنوا  ستانده، و برخ يبرا يمال

 يکردهـاين رويتـررنـد. مهميگير منهاده در نظ ينه است، سپرده را نوعيهز ين بهره نوعيکند و ايبهره پرداخت م

 گردد:مي ياست که در ادامه بررس يديکرد توليو رو ياکرد واسطهينهاده و ستانده در بانک، رو ييشناسا

 ياکرد واسطهياول. رو

را  يگر، کـه ندـش واسـطهيک نهاد مـالي، بانک به عنوا  (intermediary approach)«ايکرد واسطهيرو»ن يدر ا

فـا يدارنـد، ا يگذارهيسـرما ياز به پول برايکنند و آنها که نيم يگذارکه پول خود را در بانک سپرده يانين مشتريب

 يهـاييمزد و داراها، حدـو  و دسـتهـا شـامل حجـم سـپردهکـرد، نهادهين رويـگـر، در ايکند. بـه عبـارت ديم

ن يترکـرد گسـتردهين رويـشوند. ايم الت به عنوا  ستانده در نظر گرفتهيه( بوده و حجم تسهيسرما يثابت)موجود

 (.16، ص4634است )سارا،  يورو بهره ييها به منظور سنجش کاراها و ستاندهن نهادهييروش استفاده شده در تع



  69 داري بدون رباي ج.ا.ا.هاي منتخب نظام بانکعوامل توليد بانک وري کلگيري شاخص بهرهاندازه

 يديکرد توليدوم. رو

ک نهـاد يـشود، بانک به عنـوا  يده ميز نامين« ارزش افزوده»، که (production approach)«کرد توليدييرو»در 

د يـن خدمات)توليـشـتر ايآ  در ارائه هـر چـه ب يف و توانمنديکند، تعريا  خود، خدمات ارائه مي، که به مشتريمال

ها و ، تعـداد حسـابيوربهـره يابيـن عامـل در سـنجش و ارزيکرد، بهتـرين رويا يشود. بر مبنايده ميخدمات( د

هـا و حجـم مزد بـه عنـوا  نهادهثابت و حدو  و دست يهاييشود و در آ  دارايدر نظر گرفته م يهاي مالتراکنش

ا ، يت معامالت مشـتريريق مديها از طرکرد، بانکين رويشوند. در ايالت به عنوا  ستانده لحاظ ميها و تسهسپرده

ا  خـدمات ارائـه ي، به مشـتريمال يهاييگر دارايت ديريوام و مد يآنها، ندد کرد  چک، اعطا يهاسپرده يدارنگه

ن خدمات ارائه شده با حجـم اسـتفاده يسه حجم ايرا در مدا يوربهره يهاتوا  شاخصين اساس، ميدهند و بر ايم

 کند )هما (.يم يرويد پيکرد استاندارد توليا  است که از رويک مفهوم جرين روش يل کرد. ايشده از منابب تحل

 نه پژوهشيشيپ
 يالف. مطالعات خارج

بـا اسـتفاده از « ونـا يکشـور  يداردر صنعت بانـک يوررشد بهره» با عنوا  يادر مطالعه (2006) (Rizet)تيزير

را  3339 -3314 يهاونـا  در طـول سـاليد شـش بانـک در کشـور يکل عوامل تول يور، بهرهياکرد واسطهيرو

 يآزادسـاز يهاز سـالبعد ا يطور نسبکل عوامل به يوردهد که بهرهين مطالعه نشا  ميا يهاافتهيمحاسبه کرد. 

 افته است.يشيدرصد افزا 2/4زا  يبه م ياقتصاد

رات ييـتغ»( در پـژوهش خـود بـا عنـوا  4669)( Passover and Safedascalvaski)يسافوداسکاالسـکو  وراسيپاس

« سـتيکوئمالم »د با استفاده از شاخص يکل عوامل تول يوربهره ي، به بررس«ونا يکشور  يسهام يهاکل بانک يوربهره

ها و يگذارهيو سـرما يندـد يـي، داراييالت اعطـايپرداختند. حجم تسـه4666تا  4666 يهاسال يونا ، طيبانک  31در 

ن يـج اياند. نتـاشـده عنوا  نهاده در نظـر گرفتـهثابت به يهاييعنوا  ستانده بانک، و تعداد کارکنا  و حجم داراها بهسپرده

 درصد رشد داشته است. 9 يدوره تحت بررس يد طيکل عوامل تول يوربهرهدهد که يمطالعه نشا  م

را بـا « فـارسجيخل يهمکـار يشـورا»عضـو  يکشـورها ياسالم يهابانک ييکارا )4663)( Srairi)يرياسرا

عنوا  نهـاده، و بـه سـپرده و يانسان يروين ،يکيزيف هين مطالعه، سرمايکرد. در ا يبررس ياکرد واسطهياستفاده از رو

ن مطالعـه نشـا  يا جينتا در نظر گرفته شد. عنوا  ستاندهاز ارائه خدمات به يالت و درآمد ناشيدرآمد حاصل از تسه

 حدـو  صـاحبا  نسـبت با ياي منفرابطه ، وييدارا به وام نسبت و ياتيعمل نهيهز با مثبتاي رابطه ييداد که ناکارا

 .دارد بانک اندازه و کل ييدارا به خالص سود ،ييدارا به سهام

 يالگويي بـرا« يو اثربخش ييق کارايها از طربانک يوربهره»با عنوا   يا( در مداله4634و همکارا  ) يروغن

شـنهاد دادنـد کـه يپ ياستگذارا  بخـش بـانکيرا  و سيق ارائه دادند و به مدين طريها را از ابانک يوربهره يابيارز

 ل کنند.يتحل يو اثربخش ييا با لحاظ کارار يبخش بانک يوربهره
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د يـکـل عوامـل تول يورو بهره ييکارا»با عنوا   يادر مطالعه )4632)( Ning Zhu et al)و همکارا  نگ زوين

گرفتنـد.  ن کشور را اندازهيبانک ا 46 ييو کارا يوربهره 4636-4662 يهادر دوره سال« نيکشور چ يبخش بانک

ن يـشـتر بـوده اسـت. البتـه در ايب يخصوصـ يهااز بانک يدولت يهابانک ييدهد که کارايآنها نشا  م يهاافتهي

ت يـفعال يورشـمار آمـده اسـت. در مجمـو ، عملکـرد بهـرهبه ييناکارا يمنشأ اصل ياتيرعمليغ يمطالعه، درآمدها

 ش از متوس  کل اقتصاد بوده است.ين بيچ يداربانک

 يل پوششيتحل روش با را نيچ يتجار يهابانک يي، کارايپژوهش در 2014)) (Wang et al)و همکارا  وانگ

کار و سـپرده،  يروين ثابت، يهاييدارا شامل هاپژوهش، نهاده نيا محاسبه کردند. در 4631 - 4633دوره  در هاداده

 نظـام ييکارا دهد کهيم نشا  مطالعهن يج اينتا .هستند يار بهرهيغ يدرآمدها و يابهره يدرآمدها شامل و ستانده

 ،ياصـالحات اقتصـاد از شيپ دوره در آمدهدستبه جينتا طبق نياست. همچن افتهي شيافزا يبررس دوره يط يبانک

 نياصالحات، ا پس از دوره در اند، وبوده کارا يخصوص يتجار يهابانک از شيب دولت تيمالک با يتجار يهابانک

 .است افتهيکاهش  ييکارا اختالف

 يهـابانک يبـرا« سـتيمـالم کوئ» يور، شـاخص بهـرهيادر مطالعه )4639) (Ellis et al)و همکارا  سيال

عنوا  ستانده، و مجمو  به يار بهرهيو غ يابهره يبرآورد کردند. درآمدها« ياواسطه»را با استفاده از روش  يياروپا

ن مطالعـه بـر يعنوا  نهاده در نظر گرفته شد. در ابه کارکنا  به يها و مجمو  پرداختثابت، حجم سپرده يهاييدارا

دهـد کـه يج نشـا  ميشده اسـت. نتـا انجام 4632تا  4669 يهان ساليدر ب ييکشور اروپا 41بانک از  022روي 

ن يـهـا در ار مانـده اسـت. بانکييـبدو  تغ يجهان يبحرا  مال يط يطور نسببه يياروپا يهابانک يورسطح بهره

 د خود حفظ نمودند.ياس تولياز مد يبردارله مصرف بهتر منابب و بهرهيوسخود را به يوردوره، سطح بهره

 يب. مطالعات داخل

هـاي اسـالمي )مـورد بانـک بانـک يوربهـره يريگانـدازه»، بـه يادر مطالعه (3116) فيروزآبادي و سالمي ،صدر

و مشـارکت  يگذارهي، سـرمايالت بانکين مطالعه، تسهيختند در اشده پرداليتعد يگرکرد واسطهيبا رو« کشاورزي(

کـار،  يرويـه(، نيثابت )سرما يهاييعنوا  ستانده، و دارابه يقانون يهاو سپرده ي، خدمات بانکيديتول يدر واحدها

عنوا  نهاده در نظر گرفته شدند. نتايج به ياواسطه يهاو نهاده ياز منابب داخل يافتيالت دري، تسهيبانک يهاسپرده

ها ساليانه درصد، و شاخص مدداري کل نهاده 4/19ها ساليانه دهد که شاخص مدداري ستاندهيآمده نشا  مدستبه

ها نسـبت تر شاخص مدداري کل سـتاندهبيجه رشد سريدرصد در دوره در دست مطالعه، رشد داشته است. در نت 33

دهـد کـه يدرصد رشد يافته است. ايـن يافتـه نشـا  م 3654کل عوامل در اين بانک  يورص بهرهها، شاخبه نهاده

 يوربه اجرا درآمده، برخالف برخي از مشکالت، با بهبـود بهـره 3103نظام بانکداري بدو  ربا، که در ايرا  از سال 

 مواجه بوده است. يامالحظهقابل

 بـا را يـا در يو خصوصـ يدولتـ يهابانک ييکارا سهيمدا به يپژوهش در زي( ن3119و همکارا  ) ينين زاده بحريحس
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 و« يدرآمـد»کـرد يرو دو بـا ياکـرد واسـطهيرو از ،مطالعـه نيـا در انـد.هـا پرداختهداده يپوششـ ليتحل روش از استفاده

 حجـم بانـک و ثابـت يهاييدارا کل نيروهاي بانک، تعداد ها شاملن مطالعه، نهادهياست. در ا شده استفاده« افزودهارزش»

 نگـرش ن مطالعـه، دريـج ايبـر اسـاس نتـا افزوده بانک بـوده اسـت.الت و ارزش يشامل حجم تسه هاستانده و ها،سپرده

 نييپـا زيـن آ  ليـدل کـه است يخصوص يهااز بانک شيب يدولت يهابانک ياقتصاد يي، کارايدرآمد کرديرو با ياواسطه

 ييکارا افزوده،ارزش کرديرو با ياواسطه نگرش آنهاست. در بود  سيتأس خاطر تازه ها بهبانک نيا يصيتخص ييکارا بود 

 هاست.بانک نيدر ا يفن ييکارا زا يم بود  باال آ  علت که است يدولت يهابانک از باالتر يخصوص يهابانک ياقتصاد

 - 3119 يهاسـال ياستا  مازندرا  طـ يبانک کشاورز يوربهره يابيبه ارز يا( در مطالعه3113) يابوالحسن

تعـداد کارکنـا ،  يرهـاياز متغ ن مطالعه،يا در پرداخته است. يديکرد توليو رو هاداده يل پوششيبا روش تحل 3111

 و يافتيـ، کـارمزد درييالت اعطـايو تسـه نهـاده،عنوا  بـه کارکنـا و  يادار يهانـهيو هز يسود و کارمزد پرداخت

شـعب بانـک در سـال  يورکه بهره دهدين مطالعه نشا  مياج ينتا .ه استدياستفاده گرد يروجعنوا  خها بهسپرده

 /. کاهش داشته است. 9طور متوس  به 3111/. و در سال 1طور متوس  به 3119

« يفيتوص» با روش ير اسالميغ و ياسالم يهابانک يي، بين کارايا( در مطالعه3133فرد و همکارا  )يفراهان

مدايسـه تطبيدـي  ياکـرد واسـطهيهـا و بـا اسـتفاده از روداده يپوشش ليتحل روش از استفاده با« محتوا ليتحل»و 

ر يـبانـک غ 66و  يبانـک اسـالم 66) 4663تـا  4661 يهابانک طـي سـال 366 يين مطالعه، کارايدر ااند. کرده

ر يـغ يهـاسـه بـا بانکيدر مدا ياسالم يهاکه بانک هج نشا  داديو نتا هانه( سنجيده شديدر منطده خاورم ياسالم

 ند.اهداشت يشتريب ييکارا 4663تا  4669 يبحرا  مال يهاسال ي، طياسالم

 ليـاز تحل اسـتفاده با را لرستا  استا  رفاه بانک شعب ينسب يي، کارايا( در مطالعه3131و همکارا  ) يگودرز

 نيانگيـم و شعبه يفضا نه،ين هزيانگيم کارکنا ، تعداد شامل هاق، نهادهيتحد نيا کردند. در يبررس هاداده يپوشش

 جينتـا شده است. در نظر گرفته عملکرد و تيحجم فعال مصارف، نيانگيم منابب، نيانگيم شامل هاستانده مطالبات، و

  هستند. ناکارا شعبه 0 و کارا شعبه 33 استا ، نيا در شعبه 39 نيب از که دهديم نشا  قيتحد نيا

ر يـغ يهـاسه با بانکيدر مدا ياسالم يهانه بانکيهز ييکارا يبررس، به يا( در مطالعه3132) سالمو  يبيخط

و درآمـد حاصـل  يگذارهيو سرما ييالت اعطاين مطالعه، تسهيپرداختند. در ا ياکرد واسطهيبا استفاده از رو ياسالم

 ، تمـاميمنـابب مـال متيه، قيسرما يکار، موجود يروين يهانهيعنوا  ستانده و هزبه يالتير تسهياز ارائه خدمات غ

ن يـج ايشـده اسـت. نتـاعنوا  نهاده در نظر گرفتـه بهثابت  يهاييمت دارايقو مخارج صورت گرفته در اداره بانک 

بـاالتر  ييتوانـد کـارايو اسـتدبال کشـورها از آ ، م ياسـالم يدارل رشد بانکعلاز  يکيکه  دهديمنشا   مطالعه

ش از يبـدرصـد(  4/36) ياسـالم يهـابانک يين کارايانگي، ميبررستحت دوره  يرا طيز ؛باشد ياسالم يهابانک

 ياسـالم يهـابانک ييدهد کارايز نشا  مين ين کشوريب يدرصد( بوده است. بررس 3/12) ير اسالميغ يهابانک

ارد ،  يمرسوم بـوده، امـا در کشـورها يهابانک ييش از کاراين و عربستا  بي، بحريامارات، اندونز يدر کشورها

 است.گونه نبوده نيه و قطر ايترک
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دانـش:  يوربهره بر مؤثر عوامل الگوي نييتب و ييشناسا»با عنوا   يديدر تحد (3136) ييزدا  شناس و شجاي

 حـل ييکـاري، توانـا يخبرگ و تخصص عوامل دند کهيجه رسين نتيبه ا« قم استا  يبانک مل شعب در يامطالعه

 طوربـه تواننديم اختالل خال  و دارييپا و استمرار م،يخودتنظ زشيانگ ،يارتباطات يهامهارت تفکر، ييتوانا مسئله،

  ند.ينما نييتب سازما  در را دانش يوربهره تيوضع يدارمعنا

متمرکـز بـوده و  ييها عمدتاً بـر موضـو  کـارابانک يورل بهرهيدهد که تحلين نشا  ميشيمطالعات پ يبررس

ها و ، موضو  احصاي سـتاندهيک چارچوب علمين در يمطمح نظر نبوده است. همچن ياثربخش يهال شاخصيتحل

ن مطالعه با محور قرار داد  موضـوعات يرو، انيشده است. ازا يبررس ياسالم يهاها، از جمله بانکهاي بانکنهاده

 با مطالعات گذشته دارد. يهايمذکور، تفاوت

 روش پژوهش

هـا، روش پـژوهش داده ي، و از لحـاظ نحـوه گـرداور«ياتوسـعه»ن مطالعه بر اساس محتـوا، يروش پژوهش در ا

از نخبگـا  فـن در  يبـراي نظرخـواه« يدلف»ن مطالعه، از روش ياست. در ا يشيماياز نو  پ« يفيتوص - يليتحل»

هـا اسـتفاده د سنجش ستانده و نهـاده بانککريو انتخاب رو يتجار يهابانک ياثربخش يهاجهت احصاي شاخص

ات حـوزه يـن مطالعه، با استفاده از ادبياست. در ا ياو پرسشنامه يا، کتابخانهيها اسنادداده يوه گرداوريشود. شيم

شود و با استفاده از نظر نخبگـا  فـن و ين روش براي سنجش ستانده بخش بانک محاسبه مي، سازگارتريوربهره

هـا، نامه بانکرا  و اسـاسيـا ياسـالم يبدو  رباي جمهـور يدارو اهداف قانو  بانک ياسالم يردااصول بانک

د يکل عوامل تول يور، روند شاخص بهرهيکرد شاخص عدديگردند. با استفاده از روياحصا م ياثربخش يهاشاخص

ن يـتعـداد خبرگـا  در اگـردد. حـداقل ي( سـنجش ميو بدو  مالحظه اثربخش يدر دو عرصه )با مالحظه اثربخش

کشـور  ياسـالم يدارنظرا  بانـکن متخصصـا ، کارشناسـا ، محددـا  و صـاحبيپژوهش سي تن است که از ب

د يـکـل عوامـل تول يور(، بهـرهvrs)الگـوي « هاداده يل پوششيتحل»کرد ين با استفاده از رويانتخاب شدند. همچن

 گرديده است. يابيدرآمد کل( ارز يوجارزش افزوده، خر يمنتخب در دو عرصه )خروج يهابانک

   رانيا ياسالم يجمهور يبانکند عملکرد نظام يو فراف يوظا ،اهداف

 از: است عبارتج.ا.ا  ينظام بانکبدو  ربا، اهداف  يداربر اساس قانو  بانک

 ؛(يضواب  اسالم مطابقحق و عدل )  يبر مبنا يو اعتبار ياستدرار نظام پول -

 ؛دولت ياقتصاد يهاها و برنامهاستيتحدق اهداف و ست در جهت يفعال -

 ؛الحسنهو قرض يگسترش تعاو  عمومبراي الت الزم يجاد تسهيا -

 ؛يل مبادالت بازرگانيها و تسهجاد تعادل در موازنه پرداختيحفظ ارزش پول و ا -

 ... ها و مبادالتافتيها و درل در امور پرداختيتسه -
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 يگذارهيسـرما يها( و سـپردهانـداز ، پـسيالحسنه )جارقرض ق سپردهياز طر تواننديها مبانکن نظام، يدر ا

 گذارا  بوده و مکلـفسپردهل يوک ،دارمدت يگذارهيسرما يهاسپردهها در ز منابب اقدام کنند. بانکيدار، به تجهمدت

 يگذارهيق سـرمايـاز طر تواننـديها مبانک( هستند. يانداز و جارپسالحسنه )قرض يهابه بازپرداخت اصل سپرده

د يـ، استصـنا ، مرابحـه و خرمساقات ،مزارعه، جعاله ،کيشرط تملهاجاره ب ،يفروش اقساط، قرارداد مضاربهم، يمستد

 ير دولتـيغ يهاس بانکيقانو  اجازه تأسبر اساس  3193ص منابب کنند. از سوي ديگر، از سال ين اقدام به تخصيد

نه رشد و توسـعه يجاد زميو ا يگذارهيسرما انداز وق پسيو تشو يمال يدر بازارها ي  رقابتيشراش يبه منظور افزاو 

 اجـازه ي( قـانو  اساسـ22ل اصل چهـل و چهـارم )يجامعه با توجه به ذ ا ياز ضرر و ز يريجلوگ کشور و ياقتصاد

 (.3104 بدو  ربا، يدارشده است )قانو  بانکداده  ير دولتيس بانک توس  بخش غيتأس

 يو اثربخش ييکارا يهاق شاخصياز طرها در بانک يوربهره سنجش
 (ياثربخش يهاشاخص)بانک  يهاهها و ستاندداده ييکرد شناسايالف. رو

و  ي، از روش دلفياسالم يدارها در قالب بانککرد احصاي ستانده و نهاده بانکيمنظور انتخاب رون مطالعه، بهيدر ا

اسـت کـه در  يکسـب دانـش گروهـ يهـااز روش يکـي يک دلفـيتکناز نخبگا  استفاده شده است.  ينظرخواه

ت يـماه ييدارد و شناسا يکه جنبه اکتشاف يفيک يهادر پژوهش د.ز کاربرد دارين يفيرامو  مسائل کيپ يريگميتصم

 ينـديفرا يک دلفـيـاسـتفاده کـرد. تکن يک دلفـيـتوا  از تکنيم ،ده، محور مطالعه استيک پدين ياديو عناصر بن

ن اجمـا  يـد  به اي. رساست يت اجما  گروهيو در نها يمتوال يدورها ياطالعات در ط يساختارمند جهت گردآور

 :ر وجود داشته باشندي  زياست که شرا ريپذامکا  يزمان

 دانش از خبرگا ، وجود داشته باشددريافت بازخورد ارائه اطالعات و  يبرا يروش-

 نظر خبرگا  وجود داشته باشد يابيارز يبرا يروش-

 ر دهندييدگاه خود را تغيخبرگا  فرصت داشته باشند تا د-

 (.3113گانه، ي ييو وفا ياحمد)  ناشناس ماند  خبرگا -

شـده  يخواهنظر ياسالم يتن از نخبگا  حوزه بانکدار ياز سدر سه مرحله  ،ين مطالعه جهت انجام روش دلفيدر ا

سـتانده انتخـاب  ييبراي شناسـا يديکرد تلفيبر اساس نظر نخبگا ، رو ،( نشا  داده3گونه که جدول ) است. هما 

گذار بوده، و از سوي ديگر، بانک به وکالـت از مـردم، هيگر و سرماسو، بانک واسطهکرد، از يکين رويشده است. در ا

 يثابـت)موجود يهـاييها، داراکـرد، حجـم سـپردهين رويـ. در ارا دارد ياقتصاد يهاتيدر فعال يگذارهيحق سرما

بـه  يو ارائـه خـدمات بـانک يگذارهيالت، سرماياز ارائه تسه يبه عنوا  نهاده و درآمد ناش يانسان يرويه( و نيسرما

بـر اسـاس  -( نشا  داده شـده اسـت 4هما  گونه که در جدول ) -ن يشوند. همچنيعنوا  ستانده در نظر گرفته م

الحسـنه بـه الت قرضي، سهم تسـهآ  نامه متناسب با اساس ،درجه تحدق اهداف بانک يهانظر خبرگا ، شاخص

از را داشـتند. يـن امتيبه کل مطالبات، بـاالتر ير جاريه بانک و نسبت مطالبات غيت سرمايالت، نسبت کفايکل تسه
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نامه اسـاس يد استفاده قرار گرفـت. بررسـمور ياثربخش يبيمذکور براي محاسبه شاخص ترک يهارو، شاخصنيازا

 آ  اديـت زيبا وجود اهمـ رو، شاخص اول نيکرد  نبوده و ازا يها عموماً قابل کمها نشا  داد که اهداف بانکبانک

مـوزو   يهابا اسـتفاده از شـاخص ياست. شاخص اثربخشنگرفته استفاده قرار  مورد ـ يبيدر سنجش شاخص ترک

 برآورد شده است. يمال يهانخبگا ( و با استفاده از آمار صورت يزدهاي)وز  بر اساس امت
 )محاسبات پژوهش( ياسالم يدارکرد سنجش ستانده و نهاده بانک در نظام بانکيدر خصوص انتخاب رو يج روش دلفي: نتا3جدول 

 ازيامت عنوا  فيرد

از به پول يکنند و آنها که نيم يگذارکه پول خود را در بانک سپرده يانين مشتريرا ب يگرکه ندش واسطه يک نهاد ماليکرد، بانک به عنوا  ين رويدر ا ؛ياکرد واسطهيرو 3

( از يکيزيف يهاييه )دارايمربوط به کارکنا  )حدو  و دستمزد( و سرما يهانهيها، هزکرد، کل سپردهين رويدر ا ،گريکند. به عبارت ديفا ميدارند، ا يگذارهيسرما يبرا

 شوند. يها در نظر گرفته مالت به عنوا  ستاندهيها و درآمد حاصل از تسهله نهادهجم

6 

 2 شوند.يها به عنوا  ستانده لحاظ مها و وامها، و سپردهبه عنوا  نهاده يانسان يرويو ن يکيزيف يهاييکرد، داراين رويدر ا ؛يديکرد توليرو 4

به  ،يانسان يرويو ن يکيزيف يهاييها، دارادارد و سپره يگذارهيگذار است. بانک به وکالت از مردم، حق سرماهيگر و سرماواسطهبانک در اين نگرش  ؛يديکرد تلفيرو 1

 است يو ارائه خدمات بانک يگذارهيالت، سرمايعنوا  نهاده، و ستانده بانک حاصل ارائه تسه

356 

 )محاسبات پژوهش( ياثربخش يهادر خصوص انتخاب شاخص يج روش دلفي: نتا4جدول 

 ک تا دهياز از يامت عنوا 

 356 نامه بانکدرجه تحدق اهداف بانک متناسب با اساس

 352 التيالحسنه به کل تسهالت قرضيسهم تسه

 351 ه بانکيت سرماينسبت کفا

 354 به کل مطالبات ير جارينسبت مطالبات غ

 354 هانهيالوصول به کل هز مشکوک مطالبات نسبت هزينه

 3  يبانک به بانک مرکز يرشد بده

 159 يابه عدود مبادله ينسبت عدود مشارکت

 150 هاالت به سپردهينسبت تسه

 156 گذارا ( سپرده يزا  وفاداريا  )ميمشتر يوفادار

 156 التيبه کل تسه يديتول يهابه بخش ييالت اعطاينسبت تسه

 د يکل عوامل تول يوربهره سنجش شاخص
 ياثربخش يهاد بدون لحاظ شاخصيکل عوامل تول يوراول. سنجش شاخص بهره

ـبت بـه مد يو فـرض بـازده« ارزش افـزوده»کرد يد، از رويکل عوامل تول يوربراي محاسبه بهره اس و روش يـثابـت نس
کار بـه صـورت مـوزو  در مخـرج  يرويه و نيسرما ين روش، شاخص موجودياستفاده شده است. در ا« يشاخص عدد»

کـار و ارزش افـزوده  يرويـه، تعـداد نيسـرما يآمار موجود کسر، و شاخص ارزش افزوده در صورت کسر قرار گرفته است.
ـتخراج شـده اسـتيشده سا يحسابرس يمال يبانک از صورتها . (www.codal.ir)ت کدال سازما  بـورس اورا  بهـادار اس

درصـد(  2شـده معـادل ) يمنتخب در دوره بررس يهاد بانکيکل عوامل تول يورشد بهرهدهد که متوس  ريج نشا  مينتا
درصد( اعـالم شـده  1/36با متوس  رشد معادل ) 3131ن شاخص، مربوط به سال يها در ان عملکرد بانکيبوده است. بدتر
 کند. يرا رد م يکل بدو  اثربخش يوره دوم پژوهش در خصوص شاخص بهرهياست که فرض

TFP=
𝑉𝐴𝐿𝑈𝐸 𝐴𝐷𝐷𝐸𝐷

𝛼𝐿+𝛽𝐾
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𝛼 + 𝛽 = 1 

𝛼 =
   مجموع هزینه هاي نیروي نیروي کار  در  سال مورد نظر

مجموع   ارزش کارافزوده  در  سال مورد نظر
 

1 − 𝛼 = 𝛽 

𝛼 =   سهم عامل نیروي کار از تولید

𝛽 =    سهم عامل سرمایه ثابت عملیاتي از تولید

𝐾 =  شاخص موجودي سرمایه

𝐿 =  شاخص نیروي کار

 (پژوهش يهاافته)يديکل عوامل تول يور: روند رشد شاخص بهره1جدول 

 متوس  رشد 3132 3131 3134 3133 3136 بانک

 -34 -31560 -46541 -34562 -44534 -6564 (3بانک )

 -32 -11512 34536 -4531 -66506 -2560 (4)بانک 

 -9 6539 -49511 -32594 -1544 0533 (1)بانک 

 -36 -4599 -22536 -34546 1530 -1536 (2بانک )

 1 46501 -06512 -33519 30546 01504 (6بانک )

 3 03599 -13593 -6530 -13563 9536 (0بانک )

 3 -33509 39511 -21522 -10536 99533 (9بانک )

 32 - 9519 13524 69536 -49516 (1بانک )

 -6 -33560 -10593 39594 -1521 33533 (3بانک )

 -0 -46533 2561 -23533 -2501 44521 (36بانک )

 ياثربخش يهاد با لحاظ شاخصيکل عوامل تول يوردوم. شاخص بهره

انجام درست »و به عبارت ديگر،  يو اثربخش يياز دو مفهوم کارا يبيترک« يوربهره»ا  شد، يگونه که بهما 

درسـت،  ينش کارهايو به عبارت ديگر، گز ياثربخش يي، شناسايوراست. در مطالعات بهره« درست يکارها

داننـد، و يهـا متيرا متناسب با درجه تحدق اهداف، رسـالت و مامور ياثربخش ياجما  نظر وجود ندارد. برخ

ن مطالعه و با اسـتفاده از يدهند. در اينفعا  را مالک قرار ميذ يتمنديزا  رضايهمانند م ييهاشاخص يبرخ

هـا نامه بانکرا  و اسـاسيـا ياسـالم يبدو  رباي جمهـور يدارات بانکياف قانو  عمل، اهديات نظريادب

ن يـو استفاده از نظر خبرگا  )تعداد خبرگـا  در ا ياحصا شده و با استفاده از روش دلف ياثربخش يهاشاخص

الت يدرجه تحدق اهداف بانک متناسب با اساسـنامه بانـک، سـهم تسـه يهاپژوهش سي تن است( شاخص

بـه کـل مطالبـات  ير جـاريه بانک و نسبت مطالبات غيت سرمايالت، نسبت کفايقرض الحسنه به کل تسه

مورد اسـتفاده  ياثربخش يبيمذکور جهت محاسبه شاخص ترک يهارو، شاخصنياز را داشتند. ازاين امتيباالتر

رو، نيـکرد  نبوده و ازا يها عموماً قابل کمها نشا  داد که اهداف بانکنامه بانکاساس يقرار گرفتند. بررس
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ن اسـاس، يمورد استفاده قرار نگرفته است. بر ا يبياد، در سنجش شاخص ترکيت زيشاخص اول با وجود اهم

بـوده( و بـا نخبگـا   يازدهيـموزو  )وز  بر اسـاس امت يهابا استفاده از شاخص ياثربخش يبيشاخص ترک

 برآورد شده است.  يمال يهااستفاده از آمار صورت

TFP(Effectiveness)=
شاخص ارزش افزوده تعدیل یافته

𝛼𝐿+𝛽𝐾
  

𝛼 + 𝛽 = 1 𝛼 =
   مجموع هزینه هاي نیروي نیروي کار  در  سال مورد نظر

مجموع   ارزش کارافزوده  در  سال مورد نظر
  1 − 𝛼 = 𝛽 

𝛼 = 𝛽    سهم عامل نیروي کار از تولید =    سهم عامل سرمایه ثابت عملیاتي از تولید

𝐾 = 𝐿    شاخص موجودي سرمایه =  شاخص نیروي کار
 هاي پژوهش()يافته ياثربخش يهابا لحاظ شاخص يور: روند رشد شاخص بهره2جدول 

 متوس  دوره 3132 3131 3134 3133 3136 بانک

 -3651 -3052 -3150 -154 -3259 151 (3بانک )

 -3656 -1253 -3450 -359 -1351 156 (4)بانک 

 -453 150 -3151 -351 -652 3256 (1)بانک 

 -32 -653 -2651 -3152 3 -3451 (2بانک )

 153 650 -1954 -3459 3252 9356 (6بانک )

 -359 3252 -3051 -259 -3053 3654 (0بانک )

 -959 -0656 2651 -2353 -6650 4650 (9بانک )

 653 - 951 3056 4654 -4651 (1بانک )

 -451 -3652 -4254 651 -4354 1151 (3بانک )

 -656 -3459 656 -2353 -054 1153 (36بانک )

کـل  يوردهد کـه متوسـ  رشـد بهـرهي، نشا  ميد با لحاظ اثربخشيکل عوامل تول يورروند شاخص بهره

ه ين اسـاس، فرضـيدرصد( بوده است. بر ا 6/2معادل )  يمنتخب در دوره تحت بررس يهاد بانکيعوامل تول

 معـادل ياثربخشـ يهاد بـدو  شـاخصيـکـل عوامـل تول يورشود. متوس  رشد بهرهيسوم پژوهش رد نم

ه اول پـژوهش يرو، فرضـنيدرصد( بوده است. ازا 6/2معادل ) ياثربخش يهادرصد(، و با مالحظه شاخص 2)

 گردد.يرد نم

 ها بانک يسبن يوربهره يابيارز

ن يـاگرديده است.  يابيها ارزبانک ينسب ييو کارا يورمحور بهره يورود« vrs»ن مطالعه، با استفاده از الگوي يدر ا

واحد  يو خروج يورود يرهايمتغ يبرا نهيبه يهابا انتخاب وز  دارد ياس است و سعيبه مد ريمتغبازده  يالگو دارا

 کيـ يها از حد بـاالر واحديسا ييشتر کند که کارايب يابه گونه )واحد صفر( ران واحد يا ييکسر کارا، يتحت بررس

ر جبـرا  يبر نظر نخبگا ( مدـاد يستانده و نهاده بانک )مبتن ييبراي شناسا يبيکرد ترکيبا توجه به رو  تجاوز نکند.
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بانک و ارزش افزوده به  و دو عرصه درآمد کل يها به عنوا  وروده و حجم سپردهيسرما يخدمات کارکنا ، موجود

 الگو انتخاب شدند.  يعنوا  خروج

 بر درآمد بانک( يالگو مبتن ي)خروج vrs ياهيورد عرصه اول با استفاده از الگوي پاآالف. بر

عنوا  داده و درآمد بانـک ها بهه و حجم سپردهيسرما ير جبرا  خدمات کارکنا ، موجوديدر عرصه اول، مداد

 ،باشـد 3کمتـر از  يواحـد يياگـر کـاراالگـو،  يشده است. بـر اسـاس خروجـنظر گرفته عنوا  ستانده در به

 يينداشـته باشـد کـارا يدر ورود يو مـازاد يدر خروج يبوده و کمبود 3برابر  يواحد يياگر کارات؛ ناکاراس

 يشـد کـاراداشته با يدر ورود يا مازادي يدر خروج يبوده و کمبود 3برابر  يواحد يياگر کاراو  پاراتو است

عنوا  واحـد ، و نـه بانـک بـه3132منتخب در سـال  يهابانک ينسب ييکارا يابيبه منظور ارز ف است.يضع

محور برآورد شد و بـا ثابـت نگـه داشـتن  يانتخاب شدند. در ابتدا عرصه بر اساس فرض ورود يريگميتصم

اسـت.  شده داده( نشا  0( و )6ن الگو در جدول )يا يرآوردهاشدند. ب ييکارا شناسا يها، واحدهاستانده بانک

شـدند. امـا چنانچـه  يه کارا معرفـيک بانک ناکارامد بوده است و بديفد   3132بر اساس برآوردها، در سال 

م، از يدرآمد کل داشته باش يدر حداکثر ساز يها سعمحور باشد و با ثابت نگه داشتن نهادهيفرض الگو خروج

ن موضو  است کـه يانگر ايج بين نتايو چهار بانک ناکارا شناحته شدند. ا يانک کارامد قون نه بانک، پنج بيب

 يهـاگذارا ( به عنوا  ستانده در نظر گرفته شود، تفـاوت بانکچنانچه درآمد کل بانک )از جمله سود سپرده

 درآمد کل است.  يکارامد و ناکارمد در حداکثرساز
 هاي پژوهش(محور( )يافتهيدرآمد )فرض ورود برحسب3132واحدها در سال  يي: کارا6جدول 

 نام واحدها

 VRSياهيالگوي پا

 يينو  کارا ييزا  کارايم

DMU 1  يقو يکارا 1 3بانک شماره 

DMU 2  ناکارا 163/6 4بانک شماره 

DMU 3  يقو يکارا 1 1بانک شماره 

DMU 4  يقو يکارا 1 2بانک شماره 

DMU 5  يقو يکارا 1 6بانک شماره 

DMU 6  يقو يکارا 1 0بانک شماره 

DMU 7  يقو يکارا 1 9بانک شماره 

DMU 8  يقو يکارا 1 1بانک شماره 

DMU 9  يقو يکارا 1 3بانک شماره 
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 هاي پژوهش(محور( )يافتهيدرآمد کل بانک )فرض خروج برحسب 3132واحدها در سال  يي: کارا0جدول 

 VRSياهيالگوي پا 

 يينو  کارا ييزا  کارايم نام واحد

DMU 1  يقو يکارا 1 3بانک شماره 

DMU 2  ناکارا 996/6 4بانک شماره 

DMU 3  ناکارا 033/6 1بانک شماره 

DMU 4  يقو يکارا 3 2بانک شماره 

DMU 5  يقو يکارا 3 6بانک شماره 

DMU 6  ناکارا 141/6 0بانک شماره 

DMU 7  يقو يکارا 3 9بانک شماره 

DMU 8  ناکارا 363/6 1بانک شماره 

DMU 9  يقو يکارا 3 3بانک شماره 

 بر ارزش افزوده بانک( يالگو مدل مبتن ي)خروج vrs ياهي. براورد عرصه دوم با استفاده از الگوي پاب

دو ن عرصه در يانتخاب شدند. ا يريگميعنوا  واحد تصمنه بانک به 3132در عرصه دوم همانند عرصه اول، در سال 

شـده اسـت. بـر ( نشا  داد 1( و )9الگو در جدول ) يمحور برآورد شده است. برآوردهايمحور و وروديفرض خروج

و دو بانـک ناکارامـد شـناخته  يمحور، هفت بانک کارامد قويبر اساس الگوي ورود 3132اساس براوردها، در سال 

هستند، و چنانچه  يانک ناکارامد و هفت بانک کارامد قومحور استفاده شود، دو بياند، و چنانچه از الگوي خروجشده

دهـد ين مـدل نشـا  ميشناخته شدند. ا يقو يکارا محور مد نظر باشد دو بانک ناکارا و هفت بانکيفرض خروج

نه يهز يت حداقل سازيريا مديدرآمد و  يت حداکثر سازيريدر مد يار ستانده بانک ارزش افزوده باشد، تفاوتيچنانچه مع

 هستند. يکيناکارا در هر دو فرض،  يهاکارا وجود ندارد. الزم به ذکر است که بانک يهاث تعداد بانکيها از حهادهن
 محور )محاسبات پژوهش(يافزوده و فرض ورودبرحسب ارزش3132واحدها در سال  يي: کارا0جدول 

  VRSياهيالگوي پا 

 ترسو (يپ –)اندرسو   APالگوي  يينو  کارا ييزا  کارايم نام واحدها

DMU 1 314/6 ناکارا 314/6 نياقتصاد نو 

DMU 2  939/6 ناکارا 939/6 بانک ساما 

DMU 3 6 يقو يکارا 3 بانک ملت 

DMU 4 21/1 يقو يکارا 3 پاسارگاد 

DMU 5 616/3 يقو يکارا 3 ا يپارس 

DMU 6 313/3 يقو يکارا 3 پست بانک 

DMU 7 640/3 يقو يکارا 3 يد 

DMU 8 190/3 يقو يکارا 3 نايس 

DMU 9 6/3 يقو يکارا 3 نيکارآفر 

 پژوهش( تمحور )محاسبا يافزوده و فرض خروجبرحسب ارزش3132واحدها در سال  ييکارا :9جدول 
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 VRSياهيالگوي پا 

 يينو  کارا ييزا  کارايم نام واحد

DMU 1 ناکارا 391/6 نياقتصاد نو 

DMU 2  ناکارا 161/6 بانک ساما 

DMU 3 يقو يکارا 1 بانک ملت 

DMU 4 يقو يکارا 1 پاسارگاد 

DMU 5 يقو يکارا 1 ا يپارس 

DMU 6 يقو يکارا 1 پست بانک 

DMU 7 يقو يکارا 1 يد 

DMU 8 يقو يکارا 1 نايس 

DMU 9 قو يکارا 1 نيکارآفر 

 يريگجهينت

ن يبـر عملکـرد تـأم ياديـر زيتأث يت منابب بانکيريمد يرا  موجب شده است که چگونگيمحور بود  اقتصاد ابانک

کرد  يابيق آ  نحوه استفاده از منابب را ارزيتوا  از طريي که ميهان شاخصيتراز مهم يکيکشور داشته باشد.  يمال

دهـد کـه يمطالعات گذشـته نشـا  م ياست. بررس يو اثربخش يياز کارا يبيترک يوراست. بهره يورشاخص بهره

ن مطالعـه بـا اسـتفاده از روش يـمعمـوالً مغفـول مانـده اسـت. در ا يورند سـنجش بهـرهيدر فرا ياثربخشمفهوم 

 يبـدو  ربـا بـرا يدارکرد متناسب با نظام بانکين رويو همچن ياثربخش يهااز نخبگا ( شاخص ي)نظرخواهيدلف

ها سنجيده شد. بانک يورسطح بهره ،يده شد و با استفاده از روش شاخص عدديها برگزها و نهادهستانده ييشناسا

ت يـ، حفظ نسـبت کفاياالحسنهالت قرضين پژوهش، درجه تحدق اهداف بانک، نسبت تسهيا يهاافتهيبر اساس 

ن يانتخـاب شـدند. همچنـ ياثربخشـ يهان شـاخصيترها به عنوا  مهمبانک ير جاريه و نسبت مطالبات غيسرما

 يدـيکـرد تلفيبدو  ربـا، رو يدارها در چارچوب بانکبانک يهاهها و ستاندداده ييکرد براي شناساين رويترمناسب

به عنوا   يانسان يرويو ن يکيزيف يهاييها داراکرد، سپردهين روي( است. در اياو واسطه يديکرد تولياز رو يدي)تلف

اند. به عنوا  ستانده در نظر گرفته شـده يو ارائه خدمات بانک يگذارهيالت، سرماينهاده، و درآمد حاصل از ارائه تسه

نـه از منـابب يهـا در اسـتفاده بهدهـد کـه بانکينشا  م ي منتخبهاد بانکيکل عوامل تول يورروند شاخص بهره

از يـ( ، نيو سازمان يا مشکالت ساختاريه يکار و سرما يرويت نيفين موضو  )کيا ييموفق نبودند. البته چرا يديتول

ه و يت سـرمايـکفا يها، هماننـد شـاخصياثربخش يهابا لحاظ شاخص يورل بهرهيدارد. تحل يليبه مطالعات تکم

هسـتند.  ياشکاالت اساس ي( دارايها در انجام کار درست )اثربخشدهد که بانکينشا  م يرجارينسبت مطالبات غ

  است.  يار ضروريها بست بانکياصالح وضع يبرا يت نظارت بانک مرکزين زمينه، تدويدر ا
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